
EXTERIOR 
SEDAN

BASE LS LT
Body Color Bumper ● ● ●

Chrome Grille ● ● ●

Rear Spoiler — — —
15 inch Steel Wheels ● ● —
15 inch Alloy Wheels — ●

CONNECTIVITY / TECHNOLOGY
SEDAN

BASE LS LT
USB Port ● ● ●

Bluetooth® ● ● ●

Steering Wheel Controls ● ● ●

Base Audio ● ● —
Chevrolet MyLink™ - 7 inch screen w/ 
Phone Integration Technology

— — ●

CONVENIENCE 
SEDAN

BASE LS LT
Power Windows Express Up/Down 
(Front & Rear)

— ● ●

Cruise Control — ●

Front Fog Lamps — ● ●

Electric Sliding Sunroof — —
Power Steering ● ● ●

Driver Seat Adjuster - 4 way — ● ●

INTERIOR
SEDAN

BASE LS LT
4 Speakers ● ● —
6 Speakers — — ●

Cloth Interior - Jet Black ● ● ●

Rear Seat Full Folding ● — —
Rear Seat Full Folding w/ 40:60 Split — ● ●

SAFETY
SEDAN

BASE LS LT
2 Air Bags (Front) ● ● ●

ABS Brakes ● ● ●

Rear Parking Assist — ● ●

Child Seat Restraint ISOFIX — ● ●

Tire Pressure Montior ● ● ●

StabiliTrak® (Electronic Stability 
Control) ● ● ●

2017 CHEVROLET AVEO LS

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

AVAILABLE COLORS

SUMMIT WHITE SWITCHBLADE SILVER METTALIC BLACK MEETS KETTLE  METTALIC VELVET RED METALLIC BORACAY BLUE METALLIC ABALONE WHITE TRICOAT

SON OF A GUN GRAY METALLIC PULL ME OVER RED BURNING HOT METALLIC

Specifications featured and mentioned do not come standard on all models.
Price does not include registration, license plates, insurance or transfer costs.

2
Safety

Air bags
1.6
Engine

Liters

Fuel Efficiency
(Combined)

KM/L

14.1
Warranty

Years/km
3/100Km2

Cargo Volume

Liters (Folded 
Seats/Sedan)

653

For more information on Chevrolet Complete Care and Terms and Conditions, visit us on chevroletarabia.com

MAINTENANCE APPOINTMENT WITHIN TWO DAYS TRANSPARENT PRICING ON COST OF SERVICE

ONE-HOUR MAINTENANCE WHEN BOOKED IN ADVANCE

GUARANTEED MAINTENANCE PARTS AVAILABILITY ACROSS THE REGION

24/7 FOUR-YEAR REGIONAL ROADSIDE ASSISTANCE



2017 LS شفروليه أفيـو

● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

األلوان المتوفرة

أبيض 

بني معدنيأحمررمادي معدني

أبيض صدفي معدنيأزرق معدنيأحمر داكن معدنيأسود معدنيفضي معدني

 المواصفات المطروحة والمبينة ليست أساسية على جميع الموديالت.
السعر ال يتضمن رسوم التسجيل ورسوم لوحات المركبة ورسوم التأمين أو نقل المركبة.

التصميم الخارجي 
سيدان

LSLTاألساسي
●●●مصد بلون الهيكل

●●●شبك كروم

———جناح خلفي
—●●عجلة فوالذ قياس 15 إنش
●—عجلة معدنية قياس 15 إنش

التواصل والتكنولوجيا
سيدان

LSLTاألساسي
USB منفذ●●●

●●●بلوتوث

●●●أزرار التحكم على المقود

—●●نظام صوتي أساسي

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس 
ملونة قياس 7 إنش ودعم ميزة التواصل 

المباشر مع الهاتف الذكي
——●

المالئمة
سيدان

LSLTاألساسي
 ميزة الفتح واإلغالق السريع للنوافذ

●●—)في األمام والخلف(

●—تثبيت السرعة

●●—مصابيح ضباب أمامية

 فتحة سقف قابلة
——لإلنزالق كهربائيًا

●●●مقود كهربائي

 تعديل مقعد السائق -
●●—4 اتجاهات

المقصورة
سيدان

LSLTاألساسي
—●●4 مكبرات صوت
●——6 مكبرات صوت

●●●فرش قماش أسود

——●مقعد خلفي قابل للطي
مقعد خلفي قابل للطي ومنقسم 

●●—بنسبة 60/40

األمان
سيدان

LSLTاألساسي
●●●وسادتين هوائيتين أماميتين

ABS فرامل●●●

●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●—نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال

●●●نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

 نظام ®StabiliTrak للتحكم
●●●االلكتروني بالثبات

لتر

المحرك

1.6
األمان

وسادة هوائية
2

كم/لتر

استهالك الوقود
)متنوع(

14.1100/3
الضمان

سنة/كم
ألف 653

لتر )سيدان/
مع طي المقاعد(

حيز األمتعة

تحديد موعد الصيانة خالل يومين

إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة عند حجز الموعد مسبقًا

ضمان توفر قطع الصيانة ضمن اإلقليم

شفافية في األسعار لتكاليف الخدمة

مساعدة اقليمية على الطريق لمدة أربع سنوات 24/7

chevroletarabia.com للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام، يرجى زيارة


