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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

BLACK TUNGSTEN METALLIC SIREN RED TINTCOAT BLUE VELVET METALLIC PEPPERDUST METALLIC SUMMIT WHITE

SILVER ICE METALLIC CHAMPAGNE SILVER METALLIC IRIDESCENT PEARL TRICOAT

TAHOE

PERFORMANCE LS LT LTZ
Engine, 5.3L EcoTec3 V8 With Active Fuel Management, Direct Injection 
And Variable Valve Timing (355hp, 519nm Torque) ● ● ●

Transmission, 6-Speed Automatic, Electronically Controlled With 
Overdrive And Tow/Haul Mode ● ● ●

Suspension Package, Off-Road ● ● ●

Suspension Package, Premium Smooth Ride
Suspension Package, Magnetic Ride Control, Road Sensing Electronically 
Controlled Shock Absorbers — —

Brakes, VAC Power, 17 Inch Disc With Vehicle Stability 
Enhancement System ● ● ●

Brakes, Disc, VAC Power, 17 Inch Disc With Enhanced Safety System,  
Heavy Duty — —

Rear Axle, 3.42 Ratio ●

Hill Descent Control ● ● ●

EXTERIOR
Foglamps ● ● ●

Headlamps, High Intensity Discharge — — ●

Luggage Rack Side Rails, Roof-Mounted, Black ● ● ●

Liftgate, Power — ● —
Liftgate, Power Hands Free — — ●

Assist Steps (LTZ Includes Chrome Accent Strip) ● ● ●

Front And Rear Parking Assist ● ● ●

Wheels, 18" x 8.5" Aluminum ● ● —
Wheels, 20" x 9" Polished Aluminum — — ●

Wheels, 22" Polished Aluminum/Chrome — —
Wipers Rain-Sense ● ● ●

Tow Hooks ● ● ●

INTERIOR LS LT LTZ
Chevrolet MyLink™ Radio, AM/FM Stereo With CD Player, Includes 5 USB 
Ports, 1 SD Card Reader And An Auxiliary Jack ● ● —

Chevrolet MyLink™ Radio, AM/FM Stereo With CD Player And Navigation, 
Includes 5 USB Ports, 1 SD Card Reader And An Auxiliary Jack — ●

Bose® Premium 9-Speaker System With Subwoofer In Center Console — ● —
Bose® Centerpoint Surround Sound Premium 10-Speaker System — — ●

Climate Control, Tri-Zone Automatic, With Individual Climate Settings For 
Driver, Right-Front Passenger And Rear Passengers ● ● ●

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

Adaptive Cruise Control, Adjusts Speed To Maintain Preset Following Distance — —
Entertainment System, Rear Seat — ●

Keyless Start, Push Button — — ●

Remote Vehicle Start System ● ● ●

Center Console Cooler — ●

Wireless Charging — — ●

Seats, Front 40/20/40 Split-Bench, With Premium Cloth, 3-Passenger, 
Includes 6-Way Power Driver And 2-Way Front Passenger Seat Adjuster, 
Center Fold-Down Armrest With Storage

● ● —

Seats, Front Bucket With Perforated Leather-Appointed Heated And 
Cooled Seat Cushions, 12-Way Power Driver And Passenger Seat Includes 
6-Way Power Cushions, Driver Seat 2-Position Memory, 4-Way Power 
Lumbar Control And Power Recline

— ●

Sunroof, Power, Tilt-Sliding With Express-Open And Close 
And Wind Deflector — ●

SAFETY
Air Bags, Frontal And Side-Impact For Driver And Front Passenger, Driver 
Inboard Seat-Mounted Side-Impact And Head Curtain Side-Impact For All 
Rows In Outboard Seating Positions

— ●

Air Bags, Frontal And Side-Impact For Driver And Front Passenger And 
Head Curtain Side-Impact For All Rows In Outboard Seating Positions ● ● —

Driver Assist Package Includes All Driver Awareness Package Content Plus 
Adaptive Cruise Control, Automatic Collision Preparation, Rear Cross-
Traffic Alert, Side Blind Zone Alert And 4-Wheel Antilock Disc Brakes

— —

Driver Alert Package, includes Forward Collision Alert, IntelliBeam 
Headlamps, Power-Adjustable Pedals, Low Speed Forward Automatic 
Braking, Lane Keep Assist and Safety Alert Driver Seat

● ●

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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● 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.

تـاهـــو

أسود

فضي جليدي معدني

رمادي داكن معدني

فضي كامد معدني

أحمر مظلل

أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

أبيضأخضر زيتوني معدنيأزرق مخملي معدني

LTZ LT LS األداء
● ● ●

المحرك، EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشطة والحقن المباشر 
للوقود وميزة التوقيت المتغاير للصمامات )355 حصان، عزم 519 نيوتن متر(

● ● ●
ناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات، تحكم الكتروني مع ميزة overdrive ونظام 

السحب والقطر

● ● ● باقة نظام التعليق، القيادة على الطرق الوعرة

باقة نظام التعليق، قيادة سلسة وفاخرة

— — باقة نظام التعليق، تحكم القيادة المغناطيسي، ممتصات الصدمات بحساسات 
ذات تحكم الكتروني الستشعار حالة الطريق

● ● ● الفرامل، بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز ثبات المركبة

— — الفرامل، قرص بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز تعزيز األمان،       
للمهام الشاقة

● المحور الخلفي، معدل 3.42

● ● ● تحكم نزول المنحدرات

التصميم الخارجي
● ● ● مصابيح الضباب

● — — HID المصابيح الرئيسية، مصابيح عالية األداء

● ● ● السكك الجانبية لتحميل األمتعة، مثبتة على السقف، أسود

— ● — البوابة الخلفية، كهربائية

● — — البوابة الخلفية، كهربائية دون الحاجة الستخدام اليدين

● ● ● درجات مساعدة )طراز LTZ يتضمن شرائط تزيينية من الكروم(

● ● ● نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

— ● ● العجالت، "8.5×"18 ألومنيوم

● — — العجالت، "9×"20 ألومنيوم مصقول

— — العجالت "22 ألومنيوم مصقول/كروم

● ● ● مرشات مياہ لماسحات الزجاج

● ● ● خطافات القطر

LTZ LT LS المقصورة
— ● ●

 ،USB يتضمن 5 منافذ ،CD مع مشغل AM/FM نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو
قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي

● —  نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو AM/FM مع مشغل CD ونظام المالحة،
يتضمن 5 منافذ USB، قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي.

— ● — نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع نظام يحتوي 9 مكبرات صوت مع مضخم للصوت 
في الكونسول المركزي

● — — نظام ®Bose الصوتي المحيطي الفاخر مع نظام يحتوي 10 مكبرات صوت

● ● ●
نظام التحكم بالمناخ، أوتوماتيكي بثالث مناطق، مع اعدادات تحكم خاصة بالسائق 

والراكب األمامي وركاب المقاعد الخلفية
● ● ● تثبيت السرعة، الكتروني مع ميزة تثبيت ومتابعة السرعة

— — تحكم تثبيت السرعة التكيفي، حساسات الرادار المخصصة تعمل بشكل أوتوماتيكي 
على تعديل السرعة للحفاظ على المسافة األمامية

● — نظام الترفيه للمقاعد الخلفية
● — — تشغيل بدون مفتاح، زر التشغيل

● ● ● نظام تشغيل المركبة عن بعد

● — مبرد ضمن الكونسول المركزي

● — — نظام الشحن الالسلكي

— ● ●
المقاعد، أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40، مع قماش فاخر، 3-ركاب، تتضمن 

تعديل كهربائي بـ6 اتجاهات لمقعد السائق وتعديل كهربائي باتجاهين لمقعد الراكب 
األمامي، مسند ذراع مركزي قابل للطي باتجاہ األسفل مع حيز تخزين

● —
المقاعد، أمامية حاضنة من الجلد المثقب وقابلة للتدفأة والتبريد، تعديل كهربائي 

لمقعد السائق بـ12 اتجاہ تتضمن 6 اتجاهات لمنطقة الجلوس، وضعيتي ذاكرة 
لمقعد السائق، تحكم بمنطقة أسفل الظهر بـ4 اتجاهات وإمالة كهربائية

● — فتحة السقف، كهربائية، قابلة لإلمالة واإلنزالق مع ميزة الفتح واإلغالق السريع 
وعاكس رياح

األمان

● —

الوسائد الهوائية، أمامية ولالصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي، الوسادة 
الهوائية المركزية الموجودة في الجهة الداخلية لمقعد السائق والخاصة بحاالت 
االصطدام الجانبي، ستائر رأسية جانبية لالصطدام الجانبي لجميع ركاب الجهات 

الخارجية من المقاعد

— ● ●
الوسائد الهوائية، أمامية ولالصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي، ستائر 

رأسية جانبية لالصطدام الجانبي لجميع ركاب الجهات الخارجية من المقاعد

— —
باقة مساعدة السائق تتضمن كامل محتويات تنبيه السائق باإلضافة إلى تثبيت 
السرعة التكيفي، التحضير األوتوماتيكي لإلصطدام، تنبيه حركة المرور الخلفية، 

تنبيه المنطقة الجانبية العمياء والفرامل القرصية المانعة لإلنغالق على 4 عجالت

● ●

باقة تنبيه السائق تتضمن تنبيه اإلصطدام األمامي، تقنية الشعاع الضوئي 
للمصابيح الرئيسية، دواسات قابلة للتعديل، الفرملة األوتوماتيكية األمامية في 

السرعات البطيئة، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار ومقعد تنبيه السائق 

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


