تاهو وسوبربان  2021الجديـــد كلياً

كتالـوج االكسسوارات المرجعية

تاهو

سوبربان

ً
مخصصا لألغراض اإلعالنية.
هذا الكتالوج بين شفروليه والوكيل وليس
يسري التسعير من مارس .2021

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانات األرضية الممتازة لجميع الفصول مع كلمة شفروليه ،الصف األول

متوفر باللون األسود والرمادي الداكن ً
جدا.
من شركة شفروليه التي تعرف مركبتك بشكل أفضل ،تم تصميم بطانات األرضيات الممتازة لجميع الفصول من
اكسسوارات شفروليه بدقة عالية لتلبي المعايير القياسية والمظهر الداخلي األنيق لمركبتك .إنها تتميز بأخاديد مصبوبة
وذات نقوش عميقة تساعد على إبعاد األتربة والرمال والماء عن سجاد المركبة باإلضافة إلى قدميك ومالبسك .في
حين أن بطانات األرضية المتميزة لجميع الفصول تعمل بشكل مشابه لبطانات األرضيات التقليدية في جميع الفصول
ً
ً
خصيصا للمساعدة على ضمان
أيضا توفر ميزة إضافية تتمثل بالجوانب المرتفعة المصممة
والبطانات المطاطية ،فإنها
ً
حاجزا للمساعدة في الحفاظ على الطين والرمال والماء والشوائب الموجودة في مكانها
أقصى تغطية للسجاد ولتوفر
ً
مقارنة بسجاد األرضية التقليدي ،تشتمل بطانات األرضية هذه على تصميم ثالثي األبعاد تم تطويره
لتسهيل تنظيفها.
ً
خصيصا لمركبتك وذلك لتوفير حماية معزّ زة .امتلك زوج من البطانات األرضية للصف األول من مركبتك حيث يمكنها
تغطية التآكل السابق لألرضيات الداخلية والمساعدة في الحماية من التآكل المستقبلي الناتج عن االستخدام اليومي.
تتميز بطانات األرضية بوجود كلمة شفروليه عليها ودعامة مانعة لالنزالق وحواف مصبوبة للمساعدة على حماية
مقصورة مركبتك.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانات األرضية الممتازة لجميع الفصول مع مشابك للثبيت ،الصف الثاني

متوفر باللون األسود والرمادي الداكن ً
جدا.
من شركة شفروليه التي تعرف مركبتك بشكل أفضل ،تم تصميم بطانات األرضيات الممتازة لجميع الفصول من
اكسسوارات شفروليه بدقة عالية لتلبي المعايير القياسية والمظهر الداخلي األنيق لمركبتك .إنها تتميز بأخاديد مصبوبة
وذات نقوش عميقة تساعد على إبعاد األتربة والرمال والماء عن سجاد المركبة باإلضافة إلى قدميك ومالبسك .في
حين أن بطانات األرضية المتميزة لجميع الفصول تعمل بشكل مشابه لبطانات األرضيات التقليدية في جميع الفصول
ً
ً
خصيصا للمساعدة على ضمان
أيضا توفر ميزة إضافية تتمثل بالجوانب المرتفعة المصممة
والبطانات المطاطية ،فإنها
ً
أقصى تغطية للسجاد ولتوفر حاجزا للمساعدة في الحفاظ على الطين والرمال والماء والشوائب الموجودة في مكانها
ً
مقارنة بسجاد األرضية التقليدي ،تشتمل بطانات األرضية هذه على تصميم ثالثي األبعاد تم تطويره
لتسهيل تنظيفها.
ً
خصيصا لمركبتك وذلك لتوفير حماية معزّ زة .امتلك زوج من البطانات األرضية للصف األول من مركبتك حيث يمكنها
تغطية التآكل السابق لألرضيات الداخلية والمساعدة في الحماية من التآكل المستقبلي الناتج عن االستخدام اليومي.
تتميز بطانات األرضية بوجود كلمة شفروليه عليها ودعامة مانعة لالنزالق وحواف مصبوبة للمساعدة على حماية
مقصورة مركبتك.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانات األرضية الممتازة لجميع الفصول ،الصف الثالث (لطرازات مقاعد القبطان
في الصف الثاني)

متوفر باللون األسود والرمادي الداكن ً
جدا.
من شركة شفروليه التي تعرف مركبتك بشكل أفضل ،تم تصميم بطانات األرضيات الممتازة لجميع الفصول من
اكسسوارات شفروليه بدقة عالية لتلبي المعايير القياسية والمظهر الداخلي األنيق لمركبتك .إنها تتميز بأخاديد مصبوبة
وذات نقوش عميقة تساعد على إبعاد األتربة والرمال والماء عن سجاد المركبة باإلضافة إلى قدميك ومالبسك .في
حين أن بطانات األرضية المتميزة لجميع الفصول تعمل بشكل مشابه لبطانات األرضيات التقليدية في جميع الفصول
ً
ً
خصيصا للمساعدة على ضمان
أيضا توفر ميزة إضافية تتمثل بالجوانب المرتفعة المصممة
والبطانات المطاطية ،فإنها
ً
أقصى تغطية للسجاد ولتوفر حاجزا للمساعدة في الحفاظ على الطين والرمال والماء والشوائب الموجودة في مكانها
ً
مقارنة بسجاد األرضية التقليدي ،تشتمل بطانات األرضية هذه على تصميم ثالثي األبعاد تم تطويره
لتسهيل تنظيفها.
ً
خصيصا لمركبتك وذلك لتوفير حماية معزّ زة .امتلك زوج من البطانات األرضية للصف األول من مركبتك حيث يمكنها
تغطية التآكل السابق لألرضيات الداخلية والمساعدة في الحماية من التآكل المستقبلي الناتج عن االستخدام اليومي.
تتميز بطانات األرضية بوجود كلمة شفروليه عليها ودعامة مانعة لالنزالق وحواف مصبوبة للمساعدة على حماية
مقصورة مركبتك.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانات أرضية ممتازة لجميع الفصول مع كلمة شفروليه ،للصف األول

متوفر باللون األسود والرمادي الداكن ً
جدا.
قم بحماية مقصورة مركبتك من الماء والشوائب واالستخدام اليومي مع اكسسوارات شفروليه الممتازة لسجاد
األرضيات المناسبة لجميع الفصول .عادةً ما يطلق عليها اسم سجاد المركبة أو سجادات األرضية ،يعمل التصميم ذو
الزخرفة العميقة على جمع مياه األمطار والطين والرمال وغيرها من الشوائب .حيث تساعد هذه األرضيات المتميزة
والمناسبة لجميع الفصول على منع التآكل المستقبلي الناتج عن االستخدام اليومي وتتميز بوجود كلمة شفروليه
عليها .سجادات األرضية المخصصة قابلة لإلزالة لتسهيل تنظيف سجاد المركبة وتتميز بتصميم داعم غير قابل لالنزالق
للمساعدة على منع حركتها .تتضمن سجاد للصف األول.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانات أرضية ممتازة لجميع الفصول بقطعة واحدة ،للصف الثاني

متوفر باللون األسود والرمادي الداكن ً
جدا.
قم بحماية مقصورة مركبتك من الماء والشوائب واالستخدام اليومي مع اكسسوارات شفروليه الممتازة لسجاد
األرضيات المناسبة لجميع الفصول .عادةً ما يطلق عليها اسم سجاد المركبة أو سجادات األرضية ،يعمل التصميم ذو
الزخرفة العميقة على جمع مياه األمطار والطين والرمال وغيرها من الشوائب .حيث تساعد هذه األرضيات المتميزة
والمناسبة لجميع الفصول على منع التآكل المستقبلي الناتج عن االستخدام اليومي وتتميز بوجود كلمة شفروليه
عليها .سجادات األرضية المخصصة قابلة لإلزالة لتسهيل تنظيف سجاد المركبة وتتميز بتصميم داعم غير قابل لالنزالق
للمساعدة على منع حركتها .تتضمن سجاد للصف األول.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

بطانة حيز األمتعة المدمجة مع كلمة شفروليه
متوفر باللون األسود والرمادي الداكن
ً
جدا.
تغطي البطانة المدمجة من اكسسوارات
شفروليه أرضية حيز التخزين وظهر
المقاعد الخلفية للمساعدة على توفير
الحماية من الخدوش والبقع عند
حمل األشياء بأحجام مختلفة .تُ سمى
ً
أحيانا السجاد المخصص لألرضيات أو
سجاد الطقس ،تغطي هذه البطانات
الخاصة بحيز التخزين مناطق التآكل
السابقة وتساعد على الحماية من التآكل
المستقبلي الناجم عن االستخدام اليومي.
إنها تتناغم مع ظهر المقاعد الخلفية مما
يسمح باستخدامها بشكل مريح مع ظهر
المقاعد في الموقين العلوي أو السفلي.

منظم األمتعة باللون األسود مع شعار شفروليه
يتيح لك منظم األمتعة الخاص
باكسسوارات شفروليه المرونة في تحميل
األشياء ذات األحجام المختلفةُ .يعرف
أيضا باسم منظم صندوق األمتعة ،فهو
ً
يساعد على احتواء األشياء مثل البقالة أو
المعدات الرياضية وذلك للمساعدة على
حماية حيز األمتعة الخلفي .يتميز هذا
االكسسوار بوجود شعار شفروليه عليه.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

غطاء منطقة الشحن
متوفر باللون األسود والرمادي الداكن
ً
جدا.
قم بإخفاء ممتلكاتك في حيز التخزين
ضمن مركبتك وذلك باستخدام غطاء
حماية األمتعة الخاص باكسسوارات
شفروليه .وذلك كي ال يتم الخلط بينه
وبين غطاء صندوق األمتعة أو غطاء
أرضية صندوق الشاحنة ،فإن غطاء
منطقة الشحن يتواجد خلف مقاعد
الصف الثاني أو الثالث وهو مصمم
ليمتد للخلف فوق منطقة حيز التخزين
أثناء االستخدام.

شبكة حيز التخزين العمودية مع حقيبة تخزين تحمل شعار شفروليه
قم بتأمين األشياء ذات األشكال واألحجام
المتنوعة في منطقة حيز التخزين في
مركبتك ،وذلك باستخدام شبكة الشحن
المغلفة من اكسسوارات شفروليه .يتم
ربط حاملة البضائع هذه بسهولة مع
جوانب المركبة في الجزء الخلفي من
حيز التخزين ،وتساعد على منع األشياء
الصغيرة الموضوعة بداخلها من الحركة
أثناء النقل .يمكن تخزينها بسهولة في
حقيبة التخزين المدمجة عندما ال تكون
قيد االستخدام .يمكن تخزينها بسهولة
في حقيبة التخزين المدمجة التي تحمل
شعار شفروليه عندما ال تكون قيد
االستعمال.
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

الحاجب الشمسي األمامي باللون الفضي مع كلمة تاهو
ساعد في الحفاظ على برودة الجزء الداخلي
من مركبتك في األيام المشمسة مع
حماية لوحة العدادات من أشعة الشمس
الضارة ،وذلك باستخدام حاجب الشمس
األمامي من اكسسوارات شفروليه
المناسب لمنطقة الزجاج األمامي والقابل
للتوضيب بكل سهولة ضمن حقيبته
الخاصة وذلك عند عدم الحاجة إليه.

الحاجب الشمسي األمامي باللون الفضي مع كلمة سوبربان
ساعد في الحفاظ على برودة الجزء الداخلي
من مركبتك في األيام المشمسة مع
حماية لوحة العدادات من أشعة الشمس
الضارة ،وذلك باستخدام حاجب الشمس
األمامي من اكسسوارات شفروليه
المناسب لمنطقة الزجاج األمامي والقابل
للتوضيب بكل سهولة ضمن حقيبته
الخاصة وذلك عند عدم الحاجة إليه.
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التصميم الخارجي

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

شعار شفروليه األمامي المضيء باللون األسود
ً
ً
متميزا على تصميم مركبتك
طابعا
أضف
من خالل شعار شفروليه األسود المضيء
والمتميز من اكسسوارات شفروليه.
ً
أحيانا شعار السيارة ،وقد تم
يسمى
اختباره وتصميمه من قبل شفروليه.
ً
ً
بارزا بإضاءة
مظهرا
يمنح شعار المضيء
خلفية تظهر أثناء القيادة على الطريق.
الشعار الخلفي غير مضيء.

كلمات تاهو باللون األسود
ً
ً
متميزا على تصميم مركبتك
طابعا
أضف
مع اكسسوارات شفروليه المميزة
وشعارات تاهو باللون األسود .تسمى
ً
أحيانا شعارات السيارة ،وقد تم اختبارها
وتصميمها من قبل شفروليه .تتضمن
المجموعة خمس قطع لتحل محل
شعارات المصنع (ال يجوز استخدامها
جميعها).
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التصميم الخارجي

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

كلمات سوبربان باللون األسود
ً
ً
متميزا على تصميم مركبتك
طابعا
أضف
مع اكسسوارات شفروليه المميزة
وشعارات سوبربان باللون األسود .تسمى
ً
أحيانا شعارات السيارة ،وقد تم اختبارها
وتصميمها من قبل شفروليه .تتضمن
المجموعة خمس قطع لتحل محل
شعارات المصنع.

درجات مساعدة دائرية باللون األسود (لطرازات )Z71
اجعل الدخول إلى مركبتك والخروج منها
أكثر سهولة باستخدام الدرجات المساعدة
القوية من اكسسوارات شفروليه .تتميز
هذه الدرجات المساعدة المستديرة
ً
أيضا باسم الدرجات الجانبية
المعروفة
للمركبة ،بوسادة سحب مع أخاديد
بالستيكية مصبوبة للمساعدة على توفير
ً
ثباتا .تشمل جميع مستلزمات
قاعدة أكثر
التركيب.
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التصميم الخارجي

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

مجموعة السكك السقفية المتقاطعة باللون األسود
قم بتحميل األمتعة والمعدات الرياضية
والمزيد على سطح مركبتك مع مجموعة
اكسسوارات شفروليه للسكك السقفية
المتقاطعة .تتضمن هذه السكك
المتقاطعة القابلة لإلزالة والتي تسمى
ً
أحيانا بقضبان السقف أو رف األمتعة أو
حامل البضائع جميع أجهزة التثبيت الالزمة
لزيادة سعة التخزين والتحميل لمركبتك.
إنها بمثابة قاعدة للعديد من اكسسوارات
إدارة األمتعة المثبتة على السقف.

مصابيح المرايا الخارجية لإلنارة األرضية بشعار شفروليه (للمرايا الخارجية القابلة
للتعديل كهربائياً و القابلة للتدفئة)
قم بتعزيز تصميم مركبتك وانعم بالمزيد
من الراحة مع مجموعة اكسسوارات
شفروليه المتميزة .تم تصميم هذه
المصابيح التي تعمل بتقنية LED
وهندستها واختبارها ودعمها من قبل
شفروليه حيث تساعد على تعزيز مظهر
مركبتك بأسلوب راقي .عندما يتم فتح
قفل مركبتك ،سيضيئ شعار شفروليه
على األرض ليوفر المساعدة على الدخول
أو الخروج من المركبة .تباع كمجموعة
من اثنين من مصابيح اإلنارة األرضية
ً
مصنعيا بميزة مرايا
للطرازات المجهزة
اإلنارة األرضية.
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التصميم الخارجي

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

شعارات شفروليه السوداء
أضف لمسة متميزة على تصميم
مركبتك مع شعارات شفروليه السوداء
والمتميزة من اكسسوارات شفروليه.
ً
أحيانا شعارات السيارة،
يطلق عليها
وقد تم تصميمها وهندستها واختبارها
ودعمها من قبل شفروليه.

واقيات الرذاذ األمامية باللون األسود
ساعد بحماية مركبتك من الطين والحصى
ورذاذ الطريق باستخدام واقيات الرذاذ
من اكسسوارات شفروليه .تم تصميم
هذه الواقيات واختبارها وهندستها لتالئم
مركبتك وهي تشمل جميع أجهزة التثبيت
والتعليمات.
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التصميم الخارجي

تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

واقيات الرذاذ الخلفية باللون األسود مع شعار شفروليه
ساعد بحماية مركبتك من الطين والحصى
ورذاذ الطريق باستخدام واقيات الرذاذ
من اكسسوارات شفروليه .تم تصميم
هذه الواقيات واختبارها وهندستها لتالئم
مركبتك وهي تشمل جميع أجهزة التثبيت
والتعليمات.

حافة العادم من الفوالذ المصقول مع محركات بسعة  ٣٫٦لتر أو  5.3لتر
بشعار شفروليه
يتميز عادم األداء من شفروليه لمحركات
شفروليه سعة  3.6لتر أو  5.3لتر بحافة
ذات مقطع زاوي بمخرج واحد مصقول
بتصميم متميز مصقول شديد اللمعان
حسن للحفاظ على
وتصميم هندسي ُم ّ
مظهره الحاد لسنوات قادمة .مصنوع
من الفوالذ المقاوم للصدأ والمصقول،
وقد تم التحقق من صحة كل حافة لكل
عادم مصقول بمخرج واحد قياس  3إنش
وذلك لمقاومة التآكل وتغير اللون مع
الحفاظ على الضمان المحدود للمركبة
الجديدة .ثبت من خالل االختبارات على
المركبة تحت الحمل األقصى ودرجات
حرارة التشغيل التي تزيد عن  572درجة
فهرنهايت واختبارات حجرة التآكل الشديد
بما يعادل  5سنوات وامتصاص الحرارة
لمدة ساعتين عند  392درجة فهرنهايت
ً
تقريبا أنه يمكنك االعتماد على حافة
العادم المصنوع من الفوالذ المقاوم
ً
عاما بعد عام.
للصدأ لكي تبدو رائعة
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تاهو وسوبربان  2021الجديدة كلياً

العجالت

عجلة قياس  "9×"22من األلومنيوم المصقول
قم بإضفاء الطابع الشخصي على مظهر مركبتك مع هذه العجالت المعتمدة من جنرال
موتورز والتي تأتي إليك من اكسسوارات شفروليه .استخدم فقط مجموعات اإلطارات
والعجالت المعتمدة من جنرال موتورز .يرجى زيارة Chevrolet.com/accessories
للحصول على المعلومات حول العناية بالعجالت وصيانتها ،يرجى االطالع على صفحة
إرشادات اكسسوارات جنرال موتورز المشمولة مع هذه العجالت واطلع على دليل مالك
السيارة إلرشادات العناية وصيانة اإلطارات والعجالت.

عجلة قياس  "9×"22باللون األسود مع لمسات الكروم
قم بإضفاء الطابع الشخصي على مظهر مركبتك باستخدام عجلة قياس  22إنش من
ً
وفقا لمواصفات
اكسسوارات شفروليه ،والتي تم تصميمها وهندستها واختبارها
شفروليه .تم تطوير هذه العجلة األنيقة بواسطة نفس فريق التصميم الذي ساعد
في إنشاء مركبتك ،وهي تُ عرف عادةً باسم العجالت المخصصة ،وتمكنك من تجهيز
مركبتك بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك .يتم اختبار كل عجلة من عجالت شفروليه
والتحقق من صالحيتها على نطاق واسع لتلبية متطلبات شفروليه للسالمة ومقاومة
التآكل .يتم تسعيرها بشكل فردي .تُ باع اإلطارات واألغطية المركزية المتوافقة وأقفال
العجالت وصواميل العجلة وأجهزة مراقبة ضغط اإلطارات بشكل منفصل .يتم تقديم
عجالت محددة كجزء من باقات واإلطارات .استخدم فقط مجموعات اإلطارات والعجالت
المعتمدة من جنرال موتورز .للحصول على معلومات حول العناية بالعجالت وصيانتها،
يرجى االطالع على دليل مالك السيارة .يوصى بتركيبها من قبل الوكيل.

عجلة قياس  "9×"22باللون األسود شديد اللمعان مع لمسات الكروم
قم بإضفاء الطابع الشخصي على مظهر مركبتك باستخدام عجلة قياس  22إنش من
ً
وفقا لمواصفات
اكسسوارات شفروليه ،والتي تم تصميمها وهندستها واختبارها
شفروليه .تم تطوير هذه العجلة األنيقة بواسطة نفس فريق التصميم الذي ساعد
في إنشاء مركبتك ،وهي تُ عرف عادةً باسم العجالت المخصصة ،وتمكنك من تجهيز
مركبتك بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك .يتم اختبار كل عجلة من عجالت شفروليه
والتحقق من صالحيتها على نطاق واسع لتلبية متطلبات شفروليه للسالمة ومقاومة
التآكل .يتم تسعيرها بشكل فردي .تُ باع اإلطارات واألغطية المركزية المتوافقة وأقفال
العجالت وصواميل العجلة وأجهزة مراقبة ضغط اإلطارات بشكل منفصل .يتم تقديم
عجالت محددة كجزء من باقات واإلطارات .استخدم فقط مجموعات اإلطارات والعجالت
المعتمدة من جنرال موتورز .للحصول على معلومات حول العناية بالعجالت وصيانتها،
يرجى االطالع على دليل مالك السيارة .يوصى بتركيبها من قبل الوكيل.

قفل العجلة
ساعد في حماية عجالتك من السرقة باستخدام مجموعة قفل العجالت من
اكسسوارات شفروليه المصنوعة من الفوالذ غير المزخرف .تعمل أقفال العجالت
هذه كجهاز مضاد للسرقة وهي مصنوعة من الفوالذ القاسي المعالج بالحرارة.
ً
ً
واحدا وخمسة أقفال للعجالت .صواميل القفل مصممة
مفتاحا
تتضمن المجموعة
للعجالت ذات العروات المخفية مع الحاجة إلى االحتفاظ بغطاء العجلة.
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حقوق النشر  .2021جنرال موتورز .جميع الحقوق محفوظة .تخضع جميع النصوص
الكتيب لحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية األخرى لشركة
والصور في هذا
ّ
جنرال موتورز .ال يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو توزيعها أو تعديلها دون إذن ّ
خطي
الكتيب بما في ذلك ،على
صريح صادر عن جنرال موتورز .العالمات التي تظهر في هذا
ّ
سبيل المثال ال الحصر )1( :جنرال موتورز وشعار جنرال موتورز )2( ،شفروليه والشعارات
الخاصة بها والرسومات وأسماء المركبات وقطع الغيار وتصاميم المركبات واألجزاء ،و
( )3العالمات األخرى لموردي الجهات الخارجية والعالمات التجارية و  /أو عالمات خدمة
شركة جنرال موتورز أو الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مورديها المرخصين
الخارجيين .لقد كانت مواصفات المنتجات وأوصافها ومعلوماتها صحيحة وقت نشر
الكتيب.
هذا
ّ

يغطي الضمان المحدود المعمول به معظم قطع غيار واكسسوارات شفروليه المباعة
والمثبتة على مركبات شفروليه من قبل وكيل شفروليه أو موزع االكسسوارات المعتمد
من قبل شفروليه قبل التسليم للعميل .إذا تم تركيب اكسسوارات شفروليه بعد تسليم
المركبة أو تم استبدالها ضمن الضمان المحدود للمركبة الجديدة ،فسيتم تغطيتها
ً
شهرا  20،000 /كم (أيهما
بالكفالة مع قطع الغيار والعمالة ،لمدة أطول كما يلي :أ) 12
يسبق)  ،أو ب) الجزء المطبق من الضمان المحدود للمركبة الجديدة .ستستمر قطع
غيار شفروليه المباعة بشكل منفرد أو تلك التي ال تتطلب التثبيت في تلقي الضمان
ً
شهرا من تاريخ الشراء ،األجزاء
القياسي المحدود لقطع غيار وكالء جنرال موتورز لمدة 12
فقط وبغض النظر عن الكيلومترات المقطوعة .ال تنطبق ضمانات شفروليه على
االكسسوارات المرتبطة .تواصل مع الوكيل الخاص بك للتفاصيل .المركبة المعروضة
مع االكسسوارات المزودة من قبل مورد مستقل ليست مضمونة من قبل جنرال
موتورز أو وكالئها .ال تتحمل جنرال موتورز مسؤولية سالمة أو جودة االكسسوارات من
المصادر المستقلة ،كما أن الشركة المصنعة لالكسسوارت ستقدم الضمان.

لالستفسار عن االكسسوارات ،يرجى االتصال بأقرب وكيل شفروليه.

