
MALIBU 250HP

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

AVAILABLE COLORS

Phone
Available

Integration

Performance

Horsepower
250

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.

PEPPERDUST METALLICRED E OR NOT METALLIC

SON OF A GUN GRAY METALLIC OLD BLUE EYES METALLIC SILVER ICE METALLICBURNT COCONUT METALLIC SUMMIT WHITE

BLACK MEETS KETTLE METALLIC ABALONE WHITE TRICOAT

Fuel Efficiency
(Combined)

KM/L

14.2
Warranty

Years/km
3/100K

SAFETY LT LTZ

ABS Brakes / StabiliTrak® (ESC) / Hill Start Assist ● ●

Tire Pressure Monitor ● ●

4 Air Bags (Front & Seat Side) ● —
6 Air Bags (Front & Seat & Roof Side) — ●

Rear Parking Assist (Includes Front on LTZ only) ● ●

Rearview Camera ● ●

Lane Keep Assist
Collision Avoidance Alert
Side Blind Zone Alert
Semi Automatic Parking

EXTERIOR LT LTZ

Automatic Headlamps - Halogen ● —
Intellibeam Headlamps - HID — ●

LED Daylight Running Lamps ● ●

LED Rear Tail Lamps — ●

Dual Chrome Exhausts ● ●

17 Inch Alloy Wheel ● —
18 Inch Alloy Wheel ●

INTERIOR LT LTZ

Premium Cloth ● —
Premium Leather (Ash Grey Or Loft Brown Interior Color) ●

Ventilated Front Seats — ●

Cooled Glove Box ● ●

Rear Seat AC Vents ● ●

Auto Temperature Control — ●

CONNECTIVITY / TECHNOLOGY LT LTZ

Bluetooth® ● ●

Chevy MyLink™ - 7 Inch Screen W/ Phone Integration ● —
Chevy MyLink™ - 8 Inch Screen W/ Phone Integration  
(Nav Optional) ●

CONVENIENCE LT LTZ

Passive Entry & Push Button Start ● ●

Remote Engine Start ● ●

Cruise Control ● ●

Adaptive Cruise Control
Electric Sliding Sunroof
9 Premium Speakers - Bose® — ●

2.0
Turbo Engine

Liters

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



  ماليبو 250 حصان

كم/لتر

استهالك الوقود
)متنوع(

14.2

● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

أبيضفضي جليدي معدني

أسود معدني

رمادي معدني

أبيض صدفي ثالثي الطبقات

أزرق معدني

أخضر زيتوني معدنيأحمر معدني

 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.

الهاتف
متوفرة

التواصل
100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

األداء

حصان
250

بني داكن معدني

لتر

محرك توربو

2.0

LTLTZالتصميم الخارجي

—●مصابيح رئيسية أوتوماتيكية - هالوجين

●—مصابيح رئيسية عالية الشدة HID بتقنية الشعاع الضوئي الذكي 

●●مصابيح LED للقيادة النهارية

●—مصابيح LED خلفية

●●عادم كروم مزدوج

—●عجالت معدنية قياس 17 إنش

●عجالت معدنية قياس 18 إنش

LTLTZالتصميم الداخلي

—●فرش داخلي من القماش الفاخر

●فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن أو بني

●—مقاعد أمامية مهواة

●●صندوق قفازات مبرد

●●فتحات المكيف للمقاعد الخلفية

●—تحكم أوتوماتيكي بدرجة الحرارة

LTLTZالتواصل/التكنولوجيا

●●بلوتوث

نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 7 إنش مع ميزة التواصل 
المباشر بالهاتف الذكي

●—

نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش مع ميزة التواصل 
المباشر بالهاتف الذكي )نظام مالحة اختياري(

●

LTLTZاألمان

فرامل ABS مع نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات ونظام 
المساعدة على البدء بصعود المرتفعات

●●

●●نظام مراقبة ضغط إطارات الهواء

—●الوسائد الهوائية - 4 أمامية وعلى جانب المقعد

●—الوسائد الهوائية - 6 )أمامية وعلى جانب المقعد وسقفية(

(LTZ نظام المساعدة على الركن الخلفي )يتضمن األمامي في طراز●●

●●كاميرا الرؤية الخلفية

نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار
نظام تنبيه المساعدة على تجنب االصطدام

نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء
نظام الركن نصف األوتوماتيكي

LTLTZالمالئمة

●●نظام دخول المركبة بدون مفتاح وتشغيلها بكبسة زر

●●نظام تشغيل المحرك عن بعد

●●نظام تثبيت السرعة

نظام تثبيت السرعة التكيفي
فتحة سقف قابلة لإلنزالق كهربائيًا

●—نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت

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

األلوان المتوفرة:


