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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

CARBON FLASH METALLIC DEEP FOREST RED BEAN SMOOTHIE SUMMIT WHITE VELVET RED METALLIC BLACK MEETS KETTLE 

SWITCHBLADE SILVER METTALIC STAIN STEEL GREY METALLIC OLD BLUE EYES METALLIC BURNT COCONUT METALLIC

PERFORMANCE LS SEDAN LT SEDAN
LT 

HATCHBACK

1SB 1SD 1SB 1SC 1SC

Engine, 1.8L DOHC 4-Cylinder MFI ● ● ● ● ●

Transmission, 6-Speed Automatic ● ● ● ● ●

ABS Antilock, 4-Wheel Disc ● ● ● ● ●

SAFETY
Air Bags, Frontal, 
Driver And Front Passenger ● ● ● — —

Air Bags, Frontal And Side-Impact, 
Driver And Front Passenger — — — ● ●

Alarm, Overspeed Warning ● ● ● ● ●

Rearview Camera — ● ●

Restraint Provisions, 
LATCH (Child Seat) ● ●

Tire Pressure Monitor System ● ● ● ● ●

EXTERIOR
Door Handles, Body-Color ● ● ● — —

Door Handles, Body-Color With 
Chrome Strips — — ● ●

Foglamps, Front Projector Type — — ● ● ●

Daytime Running Lamps And LED — — ● ● ●

Mirrors, Power-Adjustable With 
Turn Signal Indicators ● ● — — —

Mirrors, Outside Power-Adjustable ● ● — — —

Rear Park Assist — — ● ● ●

Side Blind Zone Alert — — ● ● ●

Wheels, 16” (40.6cm) Steel — — — — —

Wheels, 16” x 6.5” Alloy ● — —

Wheels, 17” x 7” (43.2cm x 17.8cm) 
Aluminum — — — ● ●

INTERIOR LS SEDAN LT SEDAN
LT 

HATCHBACK

1SB 1SD 1SB 1SC 1SC

Remote Keyless Entry — — ● ●

Keyless Start — — ● ●

Air Conditioning, 
Single-Zone Electronic ● ● ● — —

Air Conditioning, Single-Zone 
Automatic Climate Control With 
Humidity Sensor

— — — ● ●

Audio System, AM/FM Stereo With 
CD/MP3 Player, Seek-And-Scan, 
Digital Clock

● ● ● — —

Chevrolet MyLink™ Audio System, 
AM/FM Stereo With MP3 Playback, 
USB Port, Seek-And-Scan, Digital 
Clock And Bluetooth®

— ● ●

CRUZE

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:
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● 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.

أسود فاتحأحمر معدنيأبيضعنابيأخضر داكنفحمي المع معدني

بني داكن معدنيأزرق داكن معدنيرمادي معدنيفضي معدني

األداء
LS

 سيدان
 LT

سيدان
 LT

هاتشباك
1SB1SD1SB1SC1SC

DOHC محرك، 1.8 لتر 
MFI ،بـ 4 أسطوانات

●●●●●

 ناقل حركة، أوتوماتيكي
بـ 6 سرعات

●●●●●

 ،ABS الفرملة المانعة لإلنغالق
قرصية على 4 عجالت

●●●●●

المواصفات الخارجية
——●●●مقابض أبواب، بلون الهيكل

مقابض أبواب، بلون الهيكل مع 
●●——أشرطة كرومية

●●●——مصابيح ضباب أمامية بروجكتور

●●●——مصابيح LED أمامية للقيادة النهارية

مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا 
———●●مع إشارات اإلنعطاف المدمجة

———●●مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيًا

●●●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●——ميزة تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

—————العجلة، فوالذ، قياس 16")40.6 سم(

 العجالت، ألومنيوم،
——●قياس 16"× 6.5"

العجالت، ألومنيوم، قياس 17"× 7"
●●———)43.2 سم x 17.8 سم(

األمان
وسادات هوائية، أمامية للسائق 

——●●●والراكب األمامي

وسادات هوائية أمامية وجانبية 
●●———للسائق والراكب األمامي

●●●●●تنبيه، عند السرعات العالية

●●—كاميرا الرؤية الخلفية

أدوات التثبيت لمقاعد األطفال، 
LATCH نظام مشابك●●

●●●●●تنبيه صوتي، للسائق لربط حزام األمان

LSالمواصفات الداخلية
 سيدان

 LT
سيدان

 LT
هاتشباك

1SB1SD1SB1SC1SC
●●——فتح األبواب بدون مفتاح

●●——تشغيل بدون مفتاح

تكييف هواء، بمنطقة واحدة مع 
——●●●ضبط إلكتروني

تكييف هواء، بمنطقة واحدة مع 
تحكم أوتوماتيكي بالمناخ مع 

حساس الرطوبة
———●●

نظام صوتي، ستيريو AM/FM مع 
مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن 

المحطات، ساعة رقمية
●●●——

نظام شفروليه مايلينك، ستيريو 
AM/FM مع تشغيل MP3، منفذ 
USB، ميزة البحث عن القنوات، 

ساعة رقمية وميزة بلوتوث 
الالسلكية

—●●

كــروز

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


