
CHEVROLET MALIBU



The all new Chevrolet Malibu offers a refreshing design that 
demands attention before you even step inside its refined interior.
Turn up the “wow” factor at a cost you might not expect in a sedan 
car that offers so much. 

With a sophisticated, updated appearance and remarkable driving 
dynamics, the Malibu is ready to take you wherever the road leads.

نعــم إنهــا الســيارة شــيڤروليه ماليبــو الجديــدة كليــًا، بتصميمهــا الــذي ســيجذب 
انتباهــك بتفاصيلــه العديــدة المبتكــرة، حتــى قبــل أن تخطــو داخــل صالونهــا 

المتســع.

اســتعد لالندهــاش الحقيقــي عنــد ســماعك ســعر خــارج توقعاتــك بالكامــل 
بالنســبة لســيارة ســيدان بهــا العديــد مــن التجهيــزات.

الرائــع والملفــت لألنظــار وتألــق بديناميكيــة قيــادة لــم  اســتمتع بمظهرهــا 
تشــهدها مــن قبــل مــع ماليبــو التــي تنطلــق بــك حيثمــا شــئت.

FINALLY, A CAR THAT 
REFLECTS YOUR HIGHEST 
EXPECTATIONS.

وأخيرًا سيارة تفوق كل توقعاتك.



YOUR REQUEST FOR EXCELLENCE,    
BEAUTIFULLY FULFILLED. 

سعيك لالمتياز ألهمنا الجمال
في كل التفاصيل.



● STANDARD — NOT AVAILABLE

TECHNICAL SPECIFICATIONS LS LT PREMIER

Transmission 6AT

Engine Type  1.5L Turbo

Engine Capacity (cc) 1500

Max. Power (hp) 163 @ 5400

Max. Torque (N.m) 250 @ 1800

CAPACITIES & WEIGHTS  

Fuel Tank (L) 61.7L

Turning Radius (M) 5.7 6.0 6.0

Curb Weight (kg) 1423 

Wheels & Tires  

 Wheels 16” Steel 18” Alloy 18” Alloy

Tires 215/60R16 245/45R18 245/45R18

DIMENSIONS  

Overall Length (mm) 4925

Overall Width (mm) 1854

Overall Height (mm) 1468

Wheel Base (mm) 2830

SAFETY  

No. of Airbags 2 4 6

ABS + EBD ● ● ●

Electric Park Brakes ● ● ●

ESP ● ● ●

Traction Control ● ● ●

Hill Assist + Extend Mode ● ● ●

Rear Parking Sensor ● ● ●

Front Parking Sensor — — ●

HD Rear View Camera — ● ●

ISOFIX ● ● ●

Interior LS LT PREMIER

Electric Power Steering ● ● ●

Air-Conditioning Manual Manual Automatic

Tilting/Telescopic Steering Wheel ● ● ●

Leather Steering Wheel and Leather Knob — — ●

Rear Air Vents ● ● ●

Dual Zone AC — — ●

Glovebox Cooling ● ● ●

Power Windows Express Down ● ● ●

Power Windows Express Up/ Down
(Driver Only) — — ●

Dual Reading Lamp Front/ Rear ● ● ●

230 V Power Outlet ● ● ●

Active Noise Cancellation ● ● ●

Central Door Lock ● ● ●

Remote Keyless Entry With Alarm &
Trunk Opening ● ● ●

Start/Stop Button ● ● ●

Remote Start — — ●

Power Driver Seat 8 Ways — — ●

Manual Driver Seat 6 Ways ● ● —

Power Passenger Seat 6 Ways — — ●

Manual Passenger Seat 6 Ways ● ● —

Power Lumbar Support Front Seats — — ●

Rear Seats Folding 40/60 ● ● ●

Seat Material Cloth Cloth Leather

Heated/Ventilated Front Seats — — ●

Front and Rear Arm Rest ● ● ●

Memory Setting Driver Seat — — ●

Interior Ambient Light ● ● ●

Cruise Control ● ● ●

Multifunction Steering Wheel ● ● ●

Exterior LS LT PREMIER

Power Heated Mirrors with Signal Indicators ● ● ●

Power Folding Mirror — — ●

Auto Dimming I/S Mirrors — — ●

Halogen Headlamps ● ● —

LED Headlamps — — ●

LED Daytime Running Light (Separate Cavity) ● ● ●

Headlamps Leveling Manual Manual Automatic

Automatic Headlamps Control (On/Off) ● ● ●

Tail Lamp LED — — ●

High Mount Stop Lamp ● ● ●

Rear Fog Lamps ● ● ●

Panoramic Sunroof — — ●

Chrome Door Handles — — ●

Chrome Accessories ● ● ●

Board Computer ● ● ●

Tire Monitoring Pressure Warning ● ● ●

Audio System  

Chevrolet Mylink 8-Inch Color Touch Screen ● ● ●

Apple Carplay/ Android Auto ● ● ●

Bluetooth ● ● ●

6 Speakers ● ● ●

USB + Mini USB Type-C + AUX + 12V Outlet ● ● ●
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● أساسي — غير متوّفرالمواصفات 

LSLTPREMIERالمواصفات الفنية

6سرعات أوتوماتكناقل الحركة

١،٥ لتر تربوالمحرك

١٥00السعة )سم3(

١63 @ ٥400القدرة القصوى حصان / لفات

2٥0 @ ١800العزم األقصى نيوتن متر / لفات

السعات و األوزان
6١٫٧ لترسعة خزان الوقود

٥٫٧6٫06٫0نصف قطر الدوران )متر(

١423وزن السيارة فارغة )كج(

العجالت واإلطارات
''١8 سبور''١8 سبور''١6 معدنچنوط

215/60R16245/45R18245/45R18اإلطارات 

األبعاد
4٩2٥الطول الكلي )مم(

١8٥4العرض الكلي )مم( 

١468االرتفاع الكلي )مم(

2830قاعدة العجالت )مم(

تجهيزات األمان والسالمة
246عدد الوسائد الهوائية

نظام مانع إنغالق الفرامل + نظام توزيع 
●●●الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة

●●●فرامل يد تعمل كهربائيًا

●●●نظام الثبات اإللكتروني

●●●برنامج مانع اإلنزالق

●●●مساعد الطرق الصاعدة 

●●●حساسات ركن خلفي

●——حساسات ركن أمامي

HD كاميرا خلفية للركن—●●

ISOFIX تثبيت مقاعد األطفال نظام●●●

LSLTPREMIERالتجهيزات الداخلية

●●●پاور ستيرينج كهرباء

أوتوماتكيدوييدويتكييف هواء

●●●عجلة قيادة قابلة للضبط واإلمالة 

●——عجلة القيادة و ناقل الحركة مكسوة بالجلد

●●●تكييف خلفي

●——تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج

●●●تبريد في التابلوه

●●●زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكيًا لألسفل

زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكي لألسفل 
●——وألعلى )للسائق فقط(

●●●إضاءة امامية/خلفية في السقف

●●●مخرج كهرباء 230 ڤولت

●●●عازل للصوت

●●●نظام غلق مركزي لألبواب

ريموت كنترول مزود بإنذار 
●●●وفتح الحقيبة

●●●زر تشغيل/إيقاف السيارة

●——تشغيل السيارة عن بعد بريموت كنترول

●——كرسى السائق يعمل في 8 اتجاهات كهربائيًا

—●●كرسى السائق يعمل في 6 اتجاهات يدويًا

●——كرسى الراكب يعمل في 6 اتجاهات كهربائيًا

—●●كرسى الراكب يعمل في 6 اتجاهات يدويًا

التحكم كهربائيًا في ظهر المقاعد األمامية 
●——)القطنية(

●●●مقاعد خلفية قابلة للطى 60/40

جلدقماشقماشالمقاعد

●——تسخين وتبريد بالمقاعد األمامية

●●●مسند يد أمامي وخلفي

●——ذاكرة بمقعد السائق

●●●إضاءة داخلية محيطة

●●●مثبت سرعة

●●●تحكم من عجلة القيادة

LSLTPREMIERالتجهيزات الخارجية
ضبط وتسخين المرايات كهربائيًا  ومزودة 

●●●بإشارات

●——مرايات ضم كهربائي

●——مرايا داخلية ذاتية التعتيم

—●●مصابيح أمامية هالوچين

LED مصابيح أمامية——●

LED إضاءة نهارية●●●

أوتوماتكيدوييدويتحكم في مستوى اإلضاءة
تحكم أوتوماتيكي في المصابيح األمامية 

●●●)فتح / غلق(

LED مصابيح خلفية——●

●●●إضاءة توقف خلفية

●●●مصابيح ضباب خلفية

●——فتحة سقف بانوراما  

●——مقابض السيارة من الكروم

●●●حليات كروم

●●●كمبيوتر رحالت

●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام الصوت
●●●شاشة تعمل باللمس 8 بوصة ملونة )مايلينك(

Apple Carplay/ Android Auto●●●

●●●بلوتوث

●●●6 سماعات

Mini USB Type-C + USB  + مخرج 
 12V صوت + مخرج●●●
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INTERIOR التصميم الداخلي
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SUMMIT WHITE

COLORS األلوان

COPPERTINO METALLIC SOME KINDA BLUE METALLICSILVER ICE METALLIC RED-E OR NOT RED METALLIC

FABRICS األقمشة

SEEKER METALLICBLACK MEET KETTLE METALLIC ABALONE WHITE TRICOATDARK SHADOW METALLIC

Medium Ash Gray Premium Cloth with Dark Atmosphere Accents Light Wheat Perforated Leather Appointments with Dark Atmosphere AccentsMedium Ash Gray Perforated Leather Appointments with Dark Atmosphere Accents 
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لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شاماًل قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة المنصور بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات.
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. Al Mansour reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.
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