
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

 الكثير من التكنولوجيا،
سبارك ٢٠١٦                    المزيد من المرح.

 LT LS المقصورة
● ● رف حماية األمتعة، خلفي

● ● الجانبية أقفال األبواب، كهربائية لألبواب 

● ● أقفال األبواب، كهربائية، فتح األقفال عند الطوارئ، أوتوماتيكي

● ● مركز معلومات القيادة، عرض مفصل، معزز

● ● المقاعد، الصف الثاني منقسم بنسبة 40/60

● — النوافذ، كهربائية مع ميزة الفتح واإلغالق السريع جهة السائق

● ● المقود، كهربائي

— عجلة القيادة، ملفحة بالجلد

● — حاجبات الشمس مع مرايا زينة، للسائق والراكب األمامي

— تشغيل بدون مفتاح بضغطة زر

— باإلقفال التحكم  نظام 

— نظام الصوت، نظام شفروليه مايلينك

LT LS التصميم الخارجي
● ● مقابض األبواب - بلون الهيكل

● ● الخلفية للبوابة  اإلقفال  تحكم 

● ● الهيكل بلون  أمامية وخلفية،  المصدات، 

● ● مصابيح رئيسية، هالوجين

● ● المرايا، خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل

● ● الجناح الخلفي، رياضي

— ● العجالت، ١٤ إنش من الفوالذ

● — العجالت، ١٥ إنش x ٦ إنش من األلومنيوم
LT LS األمان
● ● الهوائية، أمامية، للسائق والراكب األمامي الوسائد 

● ● الهوائية األمامية الوسادة  حساس 

● ●
StabiliTrak، للتحكم االلكتروني بالثبات مع نظام المساعدة على  نظام 

الفرملة )قياسي في طرازات دول مجلس التعاون الخليجي(

— نظام المساعدة على اإلصطفاف الخلفي

لتر/100 كم

استهالك الوقود
  )متنوع(

5.1

لتر

المحرك

1.4

األمان

وسادة هوائية
2

العدد األقصى للمقاعد

مقاعد
5

LT LS األداء
● ● MFI ،سعة 1.4 لتر، 4 اسطوانات DOHC ،المحرك

● CVT ناقل الحركة، متفاوت مستمر 

● — السرعة تثبيت 



لكل طرقات المدينة، وما حولها.

رشيقة وذكية.

سبارك تقدم محرك سعة 1.4 لتر األقوى ضمن فئتها مع اإلستهالك اإلقتصادي للوقود 
والتصميم الواثق الذي يمنحكم قيادة رشيقة وتحكمًا كبيرًا. سبارك سيارة رشيقة ومثالية 

للقيادة في الشوارع الضيقة واإلصطفاف في مواقف السيارات الصغيرة. لقد تم 
تصميمها لتمنحكم قيادة مليئة بالتحكم والثقة وخصوصًا على المنعطفات الضيقة وذلك 

لتنعموا بقيادة ممتعة أينما ذهبتم، ومع وسادتين هوائيتين قياسيتين والفرامل المانعة 
لإلنغالق والهيكل الفوالذي شديد المتانة فإن سبارك توفر لكم قيادة آمنة وتمنحكم راحة 

البال على الطريق. رشيقة وذكية.

بالرغم أن سبارك سيارة مدمجة إال أنها غنية بالعديد من المزايا التكنولوجية الرائعة واألكثر 
تقدمًا التي تضعها بين يديكم لتبقوا على تواصل مع عالمكم وتستمتعوا بكل رحلة 

تقضونها على الطريق. سبارك هي السيارة األولى ضمن فئتها التي تقدم ميزة التواصل 
مع الهاتف الذكي. مع تلك الميزة الذكية والمبتكرة سيمكنكم التفاعل مع بعض المزايا 

المتاحة بهواتفكم الذكية وذلك عبر استخدام األوامر الصوتية أو عبر شاشة اللمس الملونة 
في نظام شفروليه مايلينك. تلك المزايا الرائعة ستتيح لكم التركيز على الطريق أثناء القيادة 

دون أن تشغلوا أعينكم باستخدام الهاتف الجوال.

األلوان

أحمر شمسي فحمي المع معدني فضي معدني أخضر معدني

أبيض

رمادي معدني

أزرق معدنيأزرق فاتح معدني


