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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.

AVAILABLE COLORS

BLACK BLUE VELVET METALLIC IRIDESCENT PEARL TRICOAT MOSAIC BLACK METALLIC SILVER ICE METALLIC

SIREN RED TINTCOAT SUMMIT WHITE

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

PERFORMANCE LS LT LTZ
Engine, 3.6L DOHC V6 DI With Variable Valve Timing (VVT) 
(305hp, 356.4nm Torque) ● ● ●

Transmission, 6-Speed Automatic ● ● ●

ABS Brakes ● ● ●

StabiliTrak®, (ESC) ● ● ●

Exhaust, Dual-Outlet Stainless-Steel With Bright Tips — — ●

EXTERIOR
Daytime Running Lamps, LED — — ●

Headlamps, Halogen ● ● —
Headlamps, High Intensity Discharge — — ●

Mirrors, Integrated Turn Signal Indicators, Ground Illumination, 
Driver Side Auto Dimming — — ●

Wheels, 19" Aluminum — ●

Wheels, 20" Aluminum — —

SAFETY
Air Bags, 10 Total, Frontal And Knee For Driver And Front Passenger, 
Side-Impact Seat-Mounted And Roof Rail For Front And Rear 
Outboard Seating Positions, Includes Passenger Sensing System

● ● ●

Forward Collision Alert —

INTERIOR LS LT LTZ
Chevrolet MyLink™ 8 Inch Diagonal Color Infotainment Display, 
Touchscreen, Motorized Power Up/Down With Hidden Storage 
And Valet Password Lock, AM/FM Stereo With CD Player, Includes 
Bluetooth Streaming For Audio And Select Phones, Voice-Activated 
Technology For Radio And Phone

— ● ●

USB Port ● ● ●

SD Card Receptacle — ● ●

Bose® Centerpoint Surround Sound Premium 11-Speaker System, 
Sound-Stage Signal Processing —

Lamp, Interior, Ambient Instrument Panel And Door — ●

Air Conditioning - Climate Control, Dual-Zone Automatic With 
Individual Climate Settings For Driver And Front Passenger — ● ●

Cruise Control, Electronic With Set And Resume Speed ● ● ●

Driver Information Center, Color Display, Includes Trip/Fuel 
Information, Vehicle Information And Vehicle Messages ● ● ●

Sunroof, Power, Tilt-Sliding With Additional Skylight Fixed Glass Aft 
Of The Sliding Glass, With Power Sunshade —

Seat Adjuster, Driver 8-Way Power ● ● ●

Seat Adjuster, Front Passenger 8-Way Power — ●

Driver Memory, Recalls 2 Driver "Presets" For 8-Way Power Driver 
Seat, Tilt/Telescoping Steering Column And Outside Mirrors — — ●

Remote Vehicle Start ● ● ●

Tire Pressure Monitoring System ● ● ●

Remote Keyless Entry ● ● —
Keyless Start/Access — ●

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
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األلوان المتوفرة:

 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

أحمر داكن

أزرق مخملي معدني

أبيض

فضي معدنيأسود معدنيأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات
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LTZ LT LS األداء
● ● ●

المحرك، DOHC V6 DI سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات 
VVT بقوة 305 حصان وعزم 356.4 نيوتن متر.

● ● ● ناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات

● ● ● ABS الفرامل، مانعة لإلنغالق

● ● ● ESC للتحكم االلكتروني بالثبات StabiliTrak® نظام

● — — مخرج عادم ثنائي الفتحة من الستانلس ستيل

األمان

● ● ●

الوسائد الهوائية، مجموعها 10، أمامية ولمنطقة الركب الخاصة بالسائق 
والراكب األمامي، لالصطدام الجانبي ومثبتة على المقاعد والسكة 
السقفية لركاب الجهات الخارجية في األمام والخلف، تتضمن نظام 

تحسس الراكب

— نظام تنبيه االصطدام األمامي

التصميم الخارجي
● — — مصابيح LED للقيادة النهارية

— ● ● المصابيح الرئيسية، هالوجين

● — — HID مصابيح رئيسية عالية األداء

● — — مرايا خارجية مع مؤشر االنعطاف المدمج واإلضاءة األرضية مع ميزة التعتيم 
التلقائي في جهة السائق

● — عجالت ألومنيوم قياس "19 

— — عجالت ألومنيوم قياس "20 

LTZ LT LS المقصورة

● ● —

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس ملونة قياس 8إنش تفتح لألعلى 
وتغلق نحو األسفل آليًا وتحتوي خلفها على حيز تخزين مخفي وقابلة للقفل 

برمز سري خاص بوضعية VALET، ستيريو AM/FM مع مشغل CD، يتضمن 
ميزة الدفق الصوتي لألجهزة المتوافقة عبر بلوتوث، ميزة تكنولوجيا 

التفعيل الصوتي للراديو والهاتف 

● ● ● USB منفذ

● ● — SD CARD منفذ

— نظام Bose® Centerpoint الصوتي المحيطي الفاخر مع 11 مكبر صوت، آلية 
sound-stage معالجة اإلشارة

● — اإلنارة الداخلية، محيطية للوحة العدادات واألبواب

● ● — تكييف الهواء، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة مع إعدادات 
منفصلة للسائق والراكب األمامي

● ● ● تثبيت السرعة: الكتروني مع خاصية تثبيت ومتابعة السرعة

● ● ●
مركز معلومات القيادة الملون، يتضمن معلومات الرحلة والوقود وبيانات 

المركبة وتنبيهات المركبة

— فتحة السقف، قـــابلة لإلمالة واإلنزالق مع زجاج إضافي خلفي للزجاج 
المنزلق وحاجب شمسي يعمل آليًا

● ● ● تعديل المقعد، كهربائي، 8 اتجاهات لمقعد السائق 

● — تعديل المقعد، كهربائي، 8 اتجاهات لمقعد الراكب األمامي

● — —
ميزة الذاكرة لمقعد السائق، استدعاء وضعيتين خاصتين بحسب إعدادات 

السائق للمقعد القابل للتعديل بـ8 اتجاهات، عجلة قيادة قابلة للتعديل 
األفقي واإلمالة وتعديل المرايا الخارجية

● ● ● تشغيل المركبة عن بعد

● ● ● نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

— ● ● ميزة الدخول بدون مفتاح

● — ميزة دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

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


