
اختر مزايا المركبة

بــرفــقــتــك 
كوبالت         كـــل يـــوم.
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LTZ األداء

DOHC / ٤ اسطوانات / 1.5 لتر المحرك

ناقل الحركة 6 سرعات أوتوماتيكي

القوة الحصانية  105

العجالت معدن قياس 15 إنش

الشبك كروم

مصابيح الضباب أمامية وخلفية

الوسائد الهوائية مزدوجة

ABS نظام الفرملة

فرش المقصورة قماش

MP3 ساعة، تشغيل ،CD مع مشغل AM/FM الراديو ستيريو

مكبرات الصوت 4

المقعد الخلفي منقسم بنسبة 40:60

تعديل المقعد 4 اتجاهات لمقعد السائق / اتجاهين لمقعد الراكب األمامي

الحاجب الشمسي مع مرايا الزينة

جهة السائق والراكب األمامي والجهة الخلفية النوافذ الكهربائية

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي 
وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات 

المتوفرة للطلب في السوق.



لتميز المطلق.

السفر أصبح ممتعًا مع كوبالت.

شفروليه كوبالت سيارة عملية وتمتلك تصميمًا مميزًا يلفت األنظار على الطرقات 
المتنوعة. إنها سيارة صالون مريحة وتقدم مقاعد أمامية عريضة وحيزًا أكبر للساقين لركاب 
المقاعد الخلفية باإلضافة لميزة طي المقاعد الخلفية المنقسمة بنسبة 60/40. صندوق 
األمتعة الرحب يقدم مع المقصورة الداخلية حيزًا كبيرًا للتخزين يصل حتى 563 لتر لتتمكن 
من أخذ كل ما تحتاجه من األمتعة أينما ذهبت. كوبالت متوفرة بعشرة ألوان خارجية مميزة 

وتلبي ذوق الجميع.

عندما ترغب بالسفر إلى مكان ما فإنك ستحتاج لمركبة مريحة وممتعة أثناء القيادة 
لمسافات طويلة وهذا تمامًا ما توفرہ شفروليه كوبالت ألنها تمتلك محركًا قويًا معززًا 

بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات لتمنحك قيادة سلسة وأداًء متميزًا مع الحفاظ 
على مستويات منخفضة الستهالك الوقود تقدر 14.9 كم/ لتر. كوبالت تمنحك وباقي 

الركاب مستويات متقدمة من األمان مع الوسائد الهوائية األمامية المزدوجة والبنية 
المتينة لهيكلها المصنوع من الفوالذ شديد المتانة لينعم الجميع براحة البال واالستمتاع 

بكل الرحالت.

األلوان

بيج

بني داكن معدني

أزرق معدني

أزرق فاتح معدني

رمادي معدني

أحمر معدني

أسود فاتح معدني

أحمر المع

فضي معدني

أصفر

أبيض


