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Chevrolet 
MyLink™

Chevrolet reserves the right to change the specifications and colors of any models and items shown in this catalogue at any time. 
It is important to check with your local Chevrolet Dealer for the latest information on models available for order in your market.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

AVAILABLE COLORS

SUMMIT WHITE SILVER ICE METALLIC BRIGHT YELLOW RED HOT NIGHTFALL GRAY METALLIC

MOSAIC BLACK METALLIC BLACK HYPER BLUE METALLIC

6.2
Engine

Liters

Acceleration

Secs on SS auto.
4.0

0 100
Performance

Horsepower

455

EXTERIOR
Headlamps: High-Intensity Discharge, Automatic ● ●

Heated Mirror, Power-Adjustable, Body-Color, 
With Driver-Side Auto-Dimming Feature — ● ●

Mirrors: Power-Adjustable, Body-Color ● — —

Spoiler: Lip, Decklid-Mounted ● —

Stanchion — — ●

PERFORMANCE 1LT 2LT SS
Brembo® 4-Piston Front, Performance, 4-Wheel 
Antilock Disc ● —

Brembo® 4-Piston Front And Rear, Performance,
4-Wheel Antilock Disc — — ●

Differential: Limited-Slip — — ●

3.6L V6 With Direct Injection And Variable Valve 
Timing; 335 hp And 385 nm Of Torque ● ● —

6.2L V8 With Direct Injection And Variable Valve 
Timing; 455 hp And 617 nm Of Torque — — ●

Exhaust System: Dual-Mode Performance With 
Quad Outlets

SAFETY & SECURITY
Air Bags: Dual-Stage Frontal And Side-Impact For 
Driver And Front Passenger (Coupe/Convertible); 
Head-Curtain Side-Impact (Coupe); Head And 
Thorax Side-Impact And Knee For Driver And 
Front Passenger; Includes Passenger  
Sensing System

● ● ●

Head-Up Display: Color — ● ●

Rear Park Assist — ● ●

Rear Cross Traffic Alert — ● ●

Remote Vehicle Starter System ●

Side Blind Zone Alert — ● ●

INTERIOR 1LT 2LT SS
Air Conditioning: Single-Zone Automatic 
Climate Control ● — —

Dual-Zone Automatic Climate Control With 
Dedicated Passenger Controls — ● ●

Driver Information Center (DIC): Color ● ● ●

Enhanced, With 8-inch Diagonal 
Reconfigurable Multi-Color Display — ● ●

Lighting, Front Reading Lamps ● ● ●

Interior Spectrum With 24 Different
Color Selections — ● ●

Auto-Dimming Mirror — ● ●

Sunroof: Power — ●

Wireless Charging — ● ●

Chevrolet MyLink™ Radio 8-inch Diagonal Color 
Touchscreen, AM/FM Stereo Includes Bluetooth® 
Streaming Audio For Music And Select Phones

● ● —

Chevrolet MyLink™ Radio with Navigation And 
8-inch Diagonal Color Touchscreen, AM/FM Stereo 
Includes Bluetooth® Streaming Audio For Music 
And Select Phones

●

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



األلوان المتوفرة:

كــامــارو

100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

شفروليه
مايلينك

8"

● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

 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.

لتر

المحرك

6.2
ثانية في طراز SS أوتوماتيك

التسارع

4.0
0 100

األداء

حصان
455

1LT2LTSS
المقصورة

——●تكييف الهواء: تحكم بالمناخ أوتوماتيكي أحادي المنطقة

 تحكم بالمناخ أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع وسائل تحكم
●●—خاصة بالراكب األمامي

●●●مركز معلومات القيادة: ملون

●●—معزز، مع شاشة عرض ملونة قياس 8 إنش وقابلة للتخصيص

●●●اإلنارة: مصابيح القراءة األمامية

●●—إنارة محيطية مع إمكانية اإلختيار من بين 24 لون مختلف

●●—مرآة مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي

●—الفتحة السقفية: كهربائية

●●—ميزة الشحن الالسلكي

 نظام راديو شفروليه مايلينك مع شاشة لمس ملونة قياس
8 إنش، ستيريو AM/FM، يتضمن ميزة بلوتوث للبث الصوتي 

—●●للهواتف المختارة 

نظام راديو شفروليه مايلينك مع المالحة ويتضمن شاشة 
لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، يتضمن ميزة 

●بلوتوث للبث الصوتي للهواتف المختارة

1LT2LTSS
األداء

فرامل Brembo بـ4 مكابس في األمام، لألداء العالي، قرصية 
—●مانعة لإلنغالق على 4 عجالت

فرامل Brembo بـ4 مكابس في األمام والخلف، لألداء العالي، 
●——قرصية مانعة لإلنغالق على 4 عجالت

●——النظام التفاضلي: محدود اإلنزالق

محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة الحقن المباشر للوقود وميزة 
التوقيت المتفاوت للصمامات، بقوة 355 حصان وعزم 385 

—●●نيوتن متر

محرك V8 سعة 6.2 لتر مع ميزة الحقن المباشر للوقود وميزة 
التوقيت المتفاوت للصمامات، بقوة 455 حصان وعزم 617 

●——نيوتن متر

نظام العادم: مزدوج لألداء العالي ورباعي الفتحات

التصميم الخارجي
 المصابيح الرئيسية: مصابيح HID عالية األداء،

●●تحكم أوتوماتيكي

المرايا: مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل، مع ميزة 
●●—التعتيم األوتوماتيكي في جهة السائق

——●المرايا: قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل

—●الجناح: مثبت على حافة الصندوق

●——منحرف

األمان والسالمة
الوسائد الهوائية: ثنائية المرحلة أمامية ولإلصطدام الجانبي 

للسائق والراكب األمامي )كوبيه/كشف(، ستارية لإلصطدام 
الجانبي )كوبيه(، رأسية ولمنطقة الصدر لإلصطدام الجانبي 

ولمنطقة الركبة للسائق والراكب األمامي، تتضمن نظام 
●●●استشعار وجود الراكب في مقعدہ

●●—ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي: ملونة

●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●—نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية

●نظام تشغيل المركبة عن بعد

●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

أبيض

أسود معدني

فضي جليدي معدني

أسود

أصفر فاتح

أزرق معدني

رمادي معدنيأحمر

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


