
اختر مزايا المركبة

LT  هاتشباك LS سيدانسيدان أساسياألداء
المحرك، DOHC سعة 1.6 لتر، 4 اسطوانات MFI مع 

VVT التوقيت المتغاير للصمامات●●●

●●●ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

 فرملة مانعة لإلنغالق ABS، أمامية
●●●قرصية/خلفية اسطوانية

LT  هاتشباك LS سيدانسيدان أساسياألمان

——●الوسائد الهوائية، أمامية، للسائق فقط

●●—الوسائد الهوائية، أمامية، للسائق والراكب األمامي

●●—نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال

LT  هاتشباك LS سيدانسيدان أساسيالتصميم الخارجي
المرايا، خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل، 

●●—قابلة للطي يدويًا

—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●العجالت، فوالذ، قياس 15" )38.1 سم(

—العجالت، ألومنيوم مطلي، قياس 15" )38.1 سم(

●●—مصابيح الضباب، أمامية

● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

LT  هاتشباك LS سيدانسيدان أساسيالمواصفات الداخلية
CD وتشغيل  AM/FM مع مشغل  نظام الصوت، ستيريو 

MP3، ميزة البحث عن القنوات، ساعة رقمية، ميزة 
ونظام معلومات  بالنغمات  األوتوماتيكي  التحكم 

)RDS( الراديو
●——

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس ملونة قياس 
7"، ستيريو AM/FM مع مشغل MP3، ميزة البحث عن 

القنوات، ساعة رقمية، منفذ USB، واجهة السلكية
—

●●أقفال األبواب، كهربائية

—●تحرير غطاء صندوق األمتعة، كهربائي عن بعد

●●●تكييف الهواء، يدوي أحادي المنطقة مع نظام تنقية الهواء

——فتحة السقف، كهربائية، قابلة لإلمالة واإلنزالق

أزرار التحكم على المقود للتحكم بالصوت وتثبيت السرعة 
—وواجهة الهاتف

●●●مقبض ناقل الحركة، باللون الفضي الالمع والكروم

ترفــيــه
     بــال حـــدود.
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التكنولوجيا المعاصرة.

األمان قبل كل شيء.  

يقدم لك نظام شفروليه مايلينك التكنولوجيا المتقدمة من خالل شاشة تحكم جذابة 
تعمل باللمس بألوان فائقة الوضوح لتتصل أوتوماتيكيًا مع هاتفك المتوافق لتستمتع 

بالموسيقى ومقاطع الفيديو ومزايا الدخول لإلنترنت باإلضافة الستخدام تطبيقات المالحة 
المتوافقة. التوصيل الالسلكي عبر بلوتوث يقدم لك قيادة أكثر أمانًا ألنك لن تحتاج ألن 
تبعد عينيك عن الطريق ويديك عن المقود لتقوم بالعديد من المهام. سوِنك تقدم أيضًا 

نظام صوتي متطور مع مشغل CD ومشغل ملفات MP3 باإلضافة لمزايا توصيل األجهزة 
المتوافقة كأجهزة iPod. أما منفذ USB المخفي فيقدم لك مزايا الدخول واالستمتاع 

بموسيقاك المفضلة.

شفروليه سوِنك لديها كل ما تحتاج لتمنحك قيادة أكثر أمانًا. يؤمن لك قفص الحماية 

المتين حماية أكبر وخصوصًا مع وجود وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي، أما مشابك 

ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال فإنها تعزز حمايتهم داخل السيارة. أضف إلى كل ذلك نظام 

المساعدة على الركن الخلفي الذي يطلق تنبيهًا صوتيًا في كل محاولة للرجوع إلى الخلف 

وللمساعدة أثناء حاالت الركن الصعبة.

األلوان

فحمي معدنيأبيض

أبيض لؤلؤي

برتقالي صخري معدنيبني داكن معدني

رمادي معدنيأحمر المع أزرق معدني أحمر معدني

فضي معدني


