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ماليبو 2017 الجديدة كليًا.
السيارة التي تفوق كل  

التوقعات.

نقدم لكم ماليبو، آخر إبداعات شفروليه.

يتجلى ذلك بالتصميم الخارجي اإلنسيابي 
 والمنحوت باإلضافة للمقصورة الفاخرة

التي توفر الراحة الفائقة. ماليبو تقدم أرقى 
مزايا األمان المتوفرة والتي تساعد على تجّنب 

 الحوادث والحماية منها في حال وقوعها.
 ومع ميزة Apple CarPlayTM المتوفرة

أصبح باإلمكان توصيل الهاتف الذكي بطريقة 
أذكى وأكثر بساطة من أي وقت مضى.

إنها ماليبو الفاخرة التي تمتلك أرقى المزايا 
 التكنولوجية للتواصل. ماليبو ستفوق

كل التوقعات.

 ماليبو LTZ باللون األبيض الصدفي ثالثي الطبقات
)لون بتكلفة إضافية( مع الخصائص المتوفرة.
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التصميم الخارجي

 تصميم يفوق توقعاتك.
لقد تمت إعادة تصميم كل جزء وكل حافة وكل خط بشكل كامل 

والهدف كان الحصول على سيارة سيدان ليس لها مثيل.

الروعة التي تكمن في التفاصيل.

1.  المصابيح الرئيسية اإلنسيابية بشكل مذهل تمنح المظهر العصري حضورًا متميزًا باإلضافة لما تقدمه 
من الرؤية الواضحة. طرازي LT وLTZ يقدمان مصابيح LED للقيادة النهارية.

2.  الشعارات على األبواب األمامية تعلن للعالم بكل ثقة عن وصول ماليبو الجديدة.

3.  العجالت، بما فيها عجالت األلومنيوم قياس 18 إنش هي قياسية بطراز LTZ وقد تم تصميمها 
خصيصًا لتكمل المظهر الراقي للهيكل الجديد كليًا.

4.  مقابض األبواب بلمسات الكروم المحيطية ستجعل من دخول ماليبو أمرًا في غاية المتعة.

تلفت األنظار.
ماليبو الجديدة كليًا تمتلك حضورًا متميزًا والفضل بذلك 

يعود لمظهرها الخارجي المهيب وخطوطها اإلنسيابية 
وتصميمها الرشيق. إنها تدمج بين التشكيالت المعبرة 

والجريئة باإلضافة لألسطح المنحوتة التي تسترعي 
انتباہ كل من يحيط بها.

التصميم اإلنسيابي.
لتحقيق الكفاءة واإلنسيابية العالية، قام مصممونا 

بإيالء بالغ اإلهتمام للمرايا والمصابيح الرئيسية 
والغطاء الخلفي. هذہ المكونات تمنح ماليبو خطوطًا 
منحوتة تزيد من إنسيابية الهواء على تصميمها الرائع.

جمال الحركة.
النسب المنخفضة التي تمت إطالتها منحت ماليبو 

مظهرًا مفعمًا بقوة اإلنطالق لتترك انطباعًا متميزًا أثناء 
حركتها. لقد تمت إضافة حوالي 100 مم )4 إنش( على 

طول قاعدة العجالت، والنتيجة هي منح ماليبو مظهرًا 
جانبيًا متميزًا باإلضافة لمنح المقصورة مساحًة أكبر.

 ماليبو LTZ باللون اللؤلؤي ثالثي الطبقات
)لون بتكلفة إضافية( مع الخصائص المتوفرة.



التصميم الداخلي

 امنح نفسك الراحة الكاملة.
سواء كنت تقود في المدينة أو مسافرًا عبر البالد، فإن 

مقاعد ماليبو الجديدة كليًا ُصممت خصيصًا لتمنحك 
أعلى درجات الراحة. مقعد السائق القابل للتعديل 

كهربائيًا بـ8 إتجاهات المتوفر في طراز LT والقياسي في 

 طراز LTZ سيمنحك الراحة والتحكم المطلق
 بوضعية جلوسك.

 الترحيب الحار.
 LTZ هناك أيضًا المقاعد األمامية المهواة في طراز

 وذلك لتعزز راحتك أثناء حاالت الطقس شديدة الحرارة.

 أعلى درجات التميز.
لمسات الكروم األنيقة تنتشر ضمن أرجاء مقصورة 

ماليبو الجديدة كليًا وذلك لتعزز المظهر العصري. 
المكونات ذات الملمس الناعم ستنقلك لمستويات 

تفوق توقعاتك من الجودة العالية.

 لقد فكرنا بالجميع.
 لقد أولينا ركاب المقعد الخلفي أهمية خاصة.

قام مهندسونا بخلق مساحة رحبة للساقين باإلضافة 
لألبواب الخلفية التي تفتح بشكل كبير لتسهل الدخول 

والخروج من السيارة.

متعة الهدوء.
 الزجاج األمامي العازل للصوت ولوحة العدادات

الخاصة باإلضافة لالستخدام االستراتيجي للفوالذ 
المصفح واألبواب ذات الختم الثالثي هي من 

المميزات المتعددة التي تعمل على عزل أصوات 
الضجيج الخارجية.

تكنولوجيا السالمة.
تنبيه المنطقة الجانبية العمياء وتنبيه حركة المرور 

الخلفية ونظام المساعدة على الركن األمامي تتصدر 
العديد من مزايا السالمة الفاعلة والمتوفرة في ماليبو 
الجديدة كليًا التي تستخدم التكنولوجيا المعتمدة على 

الرادار والكاميرا لتبقيك متنبهًا لما يحيط بك.

نظام مايلينك يالئم احتياجاتك.
نظام راديو شفروليه مايلينك يتيح لك ترتيب األيقونات 

والخصائص ضمن شاشة اللمس الملونة قياس 8 إنش 

)203 مم( في طراز LTZ أو قياس 7 إنش )178 مم( في 

طرازي LS و LT، وذلك بطريقة مشابهة لتلك الموجودة 

في الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية. الشاشة 
المشابهة لشاشة األجهزة اللوحية يمكن إمالتها لألعلى 

لتتيح رؤية أفضل وتقلل من التوهج.

مقصورة ماليبو LTZ باللون الرمادي الداكن/البني 
مع الخصائص المتوفرة.



مقصورة ماليبو LTZ باللون 
الرمادي الداكن/الرمادي المتوسط 

مع المزايا المتوفرة.
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التكنولوجيا

تواصل سهل مع هاتفك الذكي.
مع ميزة Apple CarPlayTM المتوفرة، فإنه يمكنك 

 iPhone® التواصل مع بعض من أكثر خصائص جهاز

استخدامًا، وذلك يشمل الخرائط، الموسيقى، الرسائل 
القصيرة ومزايا اإلتصال الهاتفي حيث يتم عرضها 

مباشرة ضمن شاشة نظام شفروليه مايلينك المتوفر. 

كما يمكنك أيضًا التفاعل مع بعض التطبيقات 
الصوتية المفضلة.

 الترفيه كما تحب.
إضافة الدعم لميزة Apple CarPlayTM تتيح لك الدخول إلى التطبيقات 

المختارة من هاتفك ®iPhone المتوافق، مما يمنحك تجربة ممتعة 
وقابلة للتخصيص حسبما يناسبك.

انعم بالراحة على الطريق.

1.  التوافق مع ميزة Apple CarPlayTM متاحة لتعزز تجربة التواصل لديك. قم ببساطة بتوصيل خصائص 
هاتف ®iPhone المتوافق التي تشمل الخرائط، الموسيقى، الرسائل القصيرة ومزايا اإلتصال الهاتفي 

واستعرضها مباشرة على شاشة نظام شفروليه مايلينك.
2.  نظام ®Bose الصوتي الفاخر المتوفر مع 9 مكبرات صوت في الطرازات المختارة، سيغمر المقصورة 

بالصوت النقي وسيمنحك رحالت مليئة بالرفاهية والمتعة. متوفر في طراز LTZ فقط.

3.  الخصائص المتوفر في ماليبو تشمل فتحة تخزين خاصة بهاتفك الجوال.

4.  منفذ USB المزدوج الخاص بالمقاعد الخلفية والمتوفر في الطرازات المختارة أصبح ضرورة للركاب 
ليقوموا بشحن أجهزتهم النقالة خصوصًا عند اإلنطالق برحالت طويلة.

واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة APPLE وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة APPLE. تتطلب هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 
تتنوع فعالية خصائص نظام شفروليه مايلينك بحسب الطراز. الفعالية الكاملة لنظام شفروليه مايلينك تتطلب تقنية بلوتوث وأجهزة هواتف ذكية متوافقة باإلضافة لميزة التوصيل عبر USB لبعض األجهزة.



نظام تثبيت السرعة المتكيف مع
 مجال السرعة الكاملة.

باستخدام رادار موجود في الجهة 
األمامية، فإن هذہ الميزة المتوفرة في 
طراز LTZ تحافظ على السرعة المختارة 

ومسافة الفراغ في الجهة األمامية، 
حيث تقوم المركبة بالفرملة أوتوماتيكيًا 
عند الضرورة في حاالت السير بوضعية 

 التوقف واإلنطالق.

نظام الفرملة األمامية الخاص 
 بالـمـشاة المتوفر.

 في السرعات التي تصل حتى
80 كم/ساعة )50 ميل/ساعة(، تقوم 

كاميرا الرؤية األمامية بمسح الطريق 
في الجهة األمامية، وبعدها سيصدر 

تنبيه ضوئي وامض وعدد من التنبيهات 
الصوتية المكونة من ثمان نبضات 
صوتية وذلك عند اقتراب المركبة 

بسرعة كبيرة من أحد المشاة الموجودين 
في الجهة األمامية. عند الضرورة، 

سيقوم النظام المتوفر بتطبيق الفرملة 
 بشكل أوتوماتيكي في اللحظات األخيرة.

 نظام الفرملة
 األوتوماتيكي األمامي.

باستخدام نفس حساسات الرادار بميزة 
تحكم تثبيت السرعة المتكيف والمتوفر 

في طراز LTZ، فإن نظام الفرملة 
األوتوماتيكي األمامي يساعد على منع 
أو تخفيف اإلصطدامات في السرعات 

البطيئة. يقوم النظام بتنبيه السائق إذا 
 قامت المركبة الموجودة في

الجهة األمامية بإبطاء سرعتها بشكل 
 غير متوقع.

نظام الفرملة األمامي 
األوتوماتيكي للسرعات البطيئة.

هو نظام متوفر في طرازي LT و 
LTZ، ويساعد على منع أو تخفيف 

اإلصطدامات في السرعات األقل من 
80 كم/ساعة )50 ميل/ساعة(.

نظام تنبيه اإلصطدام األمامي.
هذہ الميزة المتوفرة تتعرف على 

المركبات الموجودة أمام السيارة وتنبه 
السائق من احتمال حدوث اصطدام 

في الجهة األمامية، وهذا األمر يساعد 
على تقديم الوقت المناسب للتوقف 

و/أو تبديل المسار. إذا أحس النظام 
بوجود احتمالية حدوث اصطدام وشيك 

في الجهة األمامية، فإنه ينبه السائق 
الحتمالية وقوع الحادث. كما أنه يحذر 
السائق بحال كانت سيارته ماليبو تتبع 

 المركبة التي أمامها دون ترك
مسافة كافية.

 نظام المساعدة على البقاء
 في المسار.

عند بلوغ سرعات تفوق 60 كم/ساعة، 
فإن هذا النظام المتوفر والذي يعتمد 

على الكاميرا يحدد خطوط الطريق 
وسيقوم بإدارة المقود بشكل لطيف 

في حال بدأت المركبة بتبديل المسارات 
 دون استخدام إشارة اإلنعطاف.

 نظام تنبيه المنطقة
الجانبية العمياء. 

تقوم هذہ الميزة المتوفرة باستخدام 
حساسات الرادار على جانبي المركبة 

لتساعد في كشف وجود مركبات أخرى 
في المناطق الجانبية العمياء وتنبه 

 LED لوجودها عبر إضاءة رمز ضوئي
 على المرايا الخارجية.

 نظام تنبيه تبديل المسار.
بالعمل مع نظام تنبيه المنطقة الجانبية 

العمياء، فإن نظام تنبيه تبديل المسار 
المتوفر يستخدم حساسات الرادار في 

الزوايا الخلفية ليساعد على كشف وجود 
المركبات المقتربة بسرعة في المسارات 

 المجاورة ضمن مسافة تصل حتى
25 متر وينبه السائق منها، وهذا ال 

يشمل المناطق الجانبية العمياء في 
 المرآتين الخارجيتين وحسب.

 نظام تنبيه السيارات العابرة
 من الخلف.

باستخدام نفس حساسات الرادار في 
نظام المنطقة الجانبية العمياء، فإن 

هذہ الميزة المتوفرة تنبهك من حركة 
المرور في الجهة الخلفية لسيارة ماليبو 
وذلك أثناء الرجوع للخلف. سيتم إصدار 

تنبيهات صوتية ومرئية ضمن شاشة 
كاميرا الرؤية الخلفية وذلك في حال تم 

 كشف المركبات المقتربة.

 كاميرا الرؤية الخلفية.
هذہ الميزة متوفرة في طرازات LT و 

LTZ، حيث تقوم كاميرا الرؤية الخلفية 

بعرض فوري للمنطقة الخلفية ضمن 
شاشة اللمس - هذا بدورہ يسهل رؤية 
األجسام الموجودة خلف المركبة أثناء 

الرجوع للخلف.

 نظام المساعدة على الركن
األمامي والخلفي.

هذا النظام المتوفر يعتبر مثاليًا عند 
الركن بسرعات بطيئة، حيث يكشف 

األجسام الموجودة ويحذرك منها 
عند اقتراب المركبة منها بشكل كبير. 

ستقوم كاميرا الرؤية الخلفية أوتوماتيكيًا 
بعرض صورة مباشرة للمنطقة 

الموجودة خلف المركبة وذلك ضمن 
شاشة نظام شفروليه مايلينك بعد 

وضع ناقل الحركة على وضعية الرجوع.

نظام المساعدة على الركن النصف 
األوتوماتيكي.

هذا النظام المبتكر والمتوفر يتيح 
لسيارة ماليبو LTZ تحديد مواقف 

السيارات القابلة لإلستخدام، حيث يحدد 
زوايا اإلقتراب ويتحكم بعجلة القيادة 
للقيام بمناورات الركن بشكل دقيق 

ضمن مساحة الركن المتوفرة. إعدادات 
نظام التسارع والفرملة ونظام ناقل 

الحركة )أو اختيار مستوى نقل الحركة( 

يتم التحكم بها من قبل السائق، ولكن األمان
المركبة ستقوم بتوجيه نفسها فقط بما 

يالئم مقاسات مسافة الرجوع الجانبي 
أو زاوية الرجوع للخلف )90 درجة( ضمن 

حيز ركن المركبة.

المصابيح الرئيسية بميزة الشعاع 
 الضوئي الذكي.

عند اكتشاف وجود مصابيح رئيسية 
قادمة أو مصابيح خلفية في الجهة 
األمامية لسيارة ماليبو، فإن نظام 
 IntelliNeamTM المصابيح الرئيسة

سيقوم آليًا بتعديل مستوى الشعاع 
الضوئي بين المستويين المنخفض 

والمرتفع.

مزايا األمان ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات السالمة.
دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر والحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب فإن األوالد يكونون بأمان أكثر عند تأمينهم في المقعد الخلفي بشكل مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد. ال تقم أبدًا 

بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. راجع دليل المالك وتعليمات سالمة جلوس األطفال للحصول على المزيد من معلومات السالمة.
إنتفاخ الوسائد الهوائية قد يتسبب بإصابات حادة أو قد يتسبب بالوفاة ألي أحد موجود بقربها بشكل كبير عند إطالقها. تأكد من أن جميع الركاب يضعون حزام األمان. راجع دليل المالك للمزيد من معلومات الوسادة الهوائية.



األداء

محرك سعة 2.5 لتر الجديد كليًا.
قوة وكفاءة، بهاتين الكلمتين نصف أحدث محركاتنا. 

بارتباطه مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ6 سرعات، فإن 
المحرك بسعة 2.5 لتر يقدم قوة 186 حصان ويوفر أداًء 

 يفوق توقعاتك وكفاءة باستهالك الوقود تقدر
 بـ 14.3 كم/لتر. إنه تناغم القوة والتوفير.

 نظام التعليق الممتاز.
باإلضافة لألداء المبهر، فإن الراحة تعتبر عالمة فارقة 

في ماليبو الجديدة كليًا. ماليبو تباهي بنظام التعليق 
األمامي MacPherson الذي يقدم شعورًا متميزًا 

بالتحكم أثناء اإلنعطاف، في حين أن نظام التعليق 
الخلفي بـ 4 روابط والمعاير بشكل مستقل يقدم جميع 

 مزايا القيادة والسيطرة عند اإلنطالق بأية سرعة.

 تحكم وعناية.
يساعد نظام التوجيه الكهربائي متعدد الجهد )EPS( على 
توفير الوقود عبر استخدام الطاقة الكهربائية فقط عند 

تطبيق الجهد للتوجيه. بالموازنة بين اإلستجابة والراحة، 

فإن نظام EPS يمنح الشعور بالخفة والقيادة الرشيقة 
في نفس الوقت، وذلك بتقديم الدعم األكبر أثناء 

القيادة بسرعات منخفضة وشعورًا أقسى بالتحكم أثناء 
القيادة على الطرقات السريعة.



ماليبو LTZ باللون األبيض الصدفي 
ثالثي الطبقات )لون بتكلفة إضافية( 

2مع الخصائص المتوفرة. 3

1

لكل تفصيل مهمة وهدف.
ماليبو تقدم بنية الهيكل خفيفة الوزن والمدروسة 
 بشكل ممتاز وذلك لتعزيز التسارع ورشاقة التحكم.

 متينة بتكوينها.
 لقد تم استخدام الفوالذ المقوى بالضغط لصنع
 B-Pillars ودعامات السقف وذلك لقدرته على

تحقيق متانة فائقة. تمت إضافة الفوالذ فائق المتانة 
للبنى العلوية والسفلية بهدف تخفيف الوزن.

 الهدوء يبدأ من هنا.
الطبيعة الهادئة لسيارة ماليبو تبدأ من شكلها الخارجي 
اإلنسيابي. ويمتد األمر ليشمل المواد العازلة للصوت 
التي تساعد على حجب وامتصاص الضجيج القادم من 

الطريق. النتيجة النهائية بالنسبة لك، الضجيج الخارجي 
سيبقى في الخارج.

 حاضرة لإلنطالق.
من األداء اإلستثنائي لمحركها إلى قدرات الفرملة الممتازة التي 

يقدمها نظام ABS، فإن ماليبو ستلبي طموح عشاق القيادة.

نسعى لبلوغ القيادة الممتازة عبر اهتمامنا بأدق التفاصيل.

1.  تصميم نظام التعليق األمامي MacPherson يقدم النوابض اإلرتدادية الداخلية التي توفر المزيد من 
األداء المحكم للدعامات، وهذا بدورہ يؤدي إلى تعزيز التحكم بميالن المركبة أثناء التسارع أو اإلنعطاف.

DuralifeTM 2.  جميع طرازات ماليبو تقدم فرامل قرصية على العجالت األربعة مع دوارات الفرملة 
)التي تزيد عمر الخدمة( وفرامل ABS بأربع قنوات لمزيد من التحكم أثناء الفرملة.

3.  لقد تم إضافة العديد من التعزيزات بعد إجراء اختبار النفق الهوائي ألكثر من 150 ساعة، وهذہ التعزيزات 
تشمل المرايا الخارجية المنحوتة التي تمنحك قيادة هادئة لم تكن تتوقعها.



 
المقصورة، إنش )مم( أمام/خلف

37.5/39.1 )953/994(حيز الرأس

38.1/42.0 )969/1067(حيز الساقين

57.1/58.5 )1450/1485(حيز الكتف 

RR-3.2 )82( فراغ الركبة

73.0 إنش )1854 مم(

44.6 إنش )1135 مم(37.7 إنش )959 مم(

57.8 إنش
)1470 مم(

193.8 إنش )4923 مم(
111.4 إنش )2829 مم(

ماليبو LS تعزز الخصائص عبر:

عجالت فوالذ قياس 16 إنش

نظام راديو شفروليه مايلينك المعلوماتي الترفيهي مع شاشة اللمس الملونة قياس 
)178 مم( 7 إنش

منفذ USB وميزة تشغيل الموسيقى عبر تقنية بلوتوث الالسلكية

مصابيح LED للقيادة النهارية

ميزة دخول المركبة بدون استخدام المفتاح

ميزة تشغيل المركب بدون استخدام المفتاح

وسادتين هوائيتين

ماليبو LTZ تعزز خصائص طراز LT عبر:

عجالت ألومنيوم قياس 18 إنش

مصابيح رئيسية HID عالية الشدة

مقابض األبواب من الكروم

عتبات األبواب فاتحة اللون

نظام أوتوماتيكي ثنائي المنطقة للتحكم بالمناخ 

ميزة التعتيم التلقائي األوتوماتيكي لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية

مركز معلومات القيادة مع شاشة عرض ملونة

عجلة القيادة ملفحة بالجلد ومدفأة مع مقبض ناقل الحركة الملفح بالجلد

مقاعد جلدية وحاضنة ومهواة للسائق والراكب األمامي

راديو شفروليه مايلينك بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش

نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت

منفذي USB خاصين بالشحن فقط ضمن القسم الخلفي للكونسول المركزي

نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

6 وسائد هوائية

ماليبو LT تعزز خصائص طراز LS عبر:

عجالت ألومنيوم قياس 17 إنش

مرايا خارجية كهربائية مع إشارات اإلنعطاف المدمجة، بلون الهيكل

4 وسائد هوائية

تشغيل المركبة عن بعد

 
السعات

)453( 16.0سعة صندوق األمتعة ليبرة )لتر(

61.7سعة خزان الوقود، )لتر( - محرك سعة 2.5 لتر

الوزن، ليبرة )كغ(

3244 )1471(ليبرة )كغ( للطرازات الثالثة

LSLTLTZالمقصورة الداخلية

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 7 إنش، بلوتوث، عرض 
BringGo شاشة الهاتف الذكي، المالحة عبر●●—

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 8 إنش، بلوتوث، عرض 
●—شاشة الهاتف الذكي

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 8 إنش، بلوتوث، عرض 
—شاشة الهاتف الذكي، نظام المالحة

●—كاميرا الرؤية الخلفية

—●●نظام الصوت القياسي مع 6 مكبرات صوت

●——نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت ومضخم صوت

نظام تكييف الهواء مع تحكم الكتروني ونظام درجة الحرارة 
●——األوتوماتيكي المزدوج

●●●منفذ USB أمامي للشحن

——●وسادتين هوائيتين للسائق والراكب األمامي )أمامية(

—●—4 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )أمام وجانب المقعد(

 6 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )أمام وجانب المقعد
●——وباتجاہ السقف(

●●●تشغيل المحرك بدون مفتاح )بكبسة زر(

LSLTLTZالتصميم الخارجي

●●●مصابيح رئيسية أوتوماتيكية

HID مصابيح رئيسية عالية الشدة——●

LED مصابيح خلفية——●

●●●مصابيح LED للقيادة النهارية

●●●نظام المساعدة على الركن الخلفي

●——نظام المساعدة على الركن األمامي

—فتحة سقف قابلة لإلنزالق كهربائيًا

——●عجالت فوالذ قياس 16 إنش

—●عجالت معدنية قياس 17 إنش

●—عجالت معدنية قياس 18 إنش

LSLTLTZاأللوان الخارجية

أحمر داكن
فضي جليدي معدني
فحمي المع معدني

أسود معدني

أخضر زيتوني معدني
رمادي معدني

أحمر معدني
أبيض صدفي ثالثي الطبقات

أزرق معدني

أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات
بني داكن معدني

LSLTLTZالفرش الداخلي

—●●فرش داخلي من القماش، رمادي داكن/رمادي متوسط

——فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن/رمادي متوسط

——فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن/بني

●——فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن/رمادي متوسط )درزات(

——فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن/بني )درزات(

LSLTLTZالمزايا الميكانيكية

SIDI ،DOHC ،محرك وقود، 4 اسطوانات، سعة 2.5 لتر●●●

●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

ABS فرامل●●●

●——تحديد مستوى ارتفاع المصابيح الرئيسية أوتوماتيكيًا

●●●تثبيت السرعة الكهربائي

——تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة قف/انطلق

●●—تشغيل المحرك عن بعد

—نظام األمان الفاعل للمساعدة على البقاء في المسار

●●●ميزة الدخول بدون استخدام مفتاح

نظام المساعدة على الركن األمامي، الخلفي، الجانبي األمامي )نظام 
—المساعدة على الركن بميزة التوجيه المتقدم النصف أوتوماتيكي(

—نظام اكتشاف المشاة

—حساس تجنب اإلصطدام وتخفيفه، سرعات بطيئة

حساس تجنب اإلصطدام وتخفيفه، أثناء حركة المركبة لألمام، ما قبل 
——الفرملة والفرملة الذكية

—حساس مؤشر المسافة التالية

—حساس مؤشر تنبيه اإلصطدام األمامي

—حساس مؤشر تنبيه حركة المرور الخلفية

—حساس مؤشر اكتشاف العوائق الجانبية المعزز

●——مقاعد أمامية مهواة للسائق والراكب األمامي

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبةاختر مزايا المركبة

األبعاد

 المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.



أخضر زيتوني معدنيأحمر معدنيأبيض صدفي ثالثي الطبقات أسود معدني

فحمي المع معدني رمادي معدنيأحمر داكنأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

أبيضفضي جليدي معدنيبني داكن معدنيأزرق معدني

)LS،LT( رمادي داكن/رمادي متوسط قماش فاخر

)LTZ( رمادي داكن/رمادي متوسط جلد مثقب )LTZ( رمادي داكن/بني جلد مثقب

)LT( رمادي داكن/رمادي متوسط جلد فاخر )LT( رمادي داكن/بني جلد

األلوان

)LS 16" فوالذ مع غطاء )متوفرة في

)LTZ 18" معدنية )قياسية على 
)LT متوفرة في(

)LT 17" معدنية )قياسية على 
)LS متوفرة في(

العجالت األقمشة والجلود



ك سّيارة شفروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذه التجربة وتزيدها متعة. أن تتمَلّ

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة*

عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على راحتك، قد ُتقّدم لك شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شفروليه األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة

كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقّل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

COMPLETE CARE 

2 DAYS 

GUARANTEE

ساعة واحدة إلنجاز الصيانة
في شفروليه، نحن نقدر ونحترم وقتك.

ولهذا السبب فإن مراكز الخدمة لدينا تضمن لك انجاز 
الخدمة خالل ساعة واحدة فقط.

يومين كحد أقصى لتحديد الموعد
ال أحد يرغب باالنتظار ليحصل على موعد تقديم الخدمة،

ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يضمن لك حجز موعد
الخدمة خالل يومين فقط.

*3 سنوات ضمان اقليمي

الكل يفضل أن يشعر باالطمئنان، ولهذا السبب فإن تعهد
شفروليه الشامل يقدم ضمان اقليمي لمدة 3 سنوات

أو 100,000 كم على سيارات شفروليه.

*4 سنوات مساعدة اقليمية على الطريق

إنه لشيء رائع أن يكون هناك من يساندك عند الحاجة،
ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يقدم خدمة

المساعدة اإلقليمية على الطريق بشكل مّجاني لمدة 4 سنوات.



كلفة الصيانة

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع ماليـبو يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها 

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل 
األنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

 إستكمااًل لهندسة ماليـبو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك
 لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك ماليـبو بحالة ممتازة، عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب 

توصيات دليل المالك.

قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 
تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 

أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سيارتك ماليـبو بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة 

chevroletarabia.com موقعنا

FULL MENU PRICING 
SCHEDULE AVAILABLE.

 PLEASE SPEAK TO YOUR 
LOCAL DEALER 

FOR MORE INFORMATION.


