
بـليزر

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

 التصميم العصري
 والمزايا العملية والراحة الفائقة.

كلها في SUV واحدة.

لتر

المحرك

3.6

األمان

وسائد هوائية
7

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.

نظام شفروليه 
المعلوماتي 

الترفيهي 8"
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المقصورة )تكملة(

باقة الذاكرة للسائق: استرجاع وضعيتي ذاكرة محفوظتين لمقعد السائق بميزة التعديل كهربائيًا بـ8 اتجاهات والمرايا الخارجية وعمود عجلة القيادة القابل للتعديل كهربائيًا 
عموديًا وأفقيًا

———●●

●●●المرآة: ميزة التعتيم األوتوماتيكي )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●●——مرآة كاميرا الرؤية الخلفية )تتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

●●——منفذ طاقة: 230 فولط، في الجهة الخلفية من الكونسول المركزي األمامي )يتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

●●●نظام تشغيل المركبة عن بعد )يتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●————عتبات الدخول: أمامية، فاتحة

——●●●عجلة القيادة: قابلة للتعديل يدويًا باالتجاهين األفقي والعمودي

●●———عجلة القيادة: قابلة للتدفئة وللتعديل كهربائيًا باالتجاهين األفقي والعمودي

الشحن الالسلكي )غير متوافق مع جميع األجهزة. البطاريات المتوافقة تتضمن تكنولوجيا QI وتكنولوجيا DMA. يرجى العودة لدليل استخدام الهاتف لمعرفة نوع 
البطاريات المستخدمة.(

——●●●

المقاعد

●●●●●مقعد السائق: قابل للتعديل كهربائيًا بـ8 اتجاهات

———●●مقعد الراكب األمامي: قابل للتعديل يدويًا بـ4 اتجاهات

●●●——مقعد الراكب األمامي: قابل للتعديل كهربائيًا بـ6 اتجاهات

●●———مقاعد السائق والراكب األمامي مهواة وقابلة للتدفئة

———●●المقاعد: قماش فاخر

●●●——المقاعد: جلد مثقب

الترفيه

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي الفاخر 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي عبر بلوتوث لجهازين فاعلين، ميزة األوامر الصوتية عبر 
Apple CarPlay الهواتف المتوافقة والتوافقية مع ميزة

●●●——

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي الفاخر 3 مع المالحة، شاشة لمس HD ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي عبر بلوتوث لجهازين فاعلين، ذاكرة 
إضافية لميزة Apple CarPlay للتطبيقات ضمن المركبة )يتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

——●●

——●●●نظام صوتي بـ6 مكبرات صوت

●●——نظام ®Bose الصوتي الفاخر بـ8 مكبرات صوت مع محسن صوت، سماعة ضمن اللوحة المركزية مع مضخم صوت )يتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

منافذ USB: منفذ من النوع A و منفذ من النوع C موجودان ضمن لوحة العدادات المركزية. منفذ من النوع A و منفذ من النوع C المخصصين للشحن فقط 
والموجودين في الجزء الخلفي من الكونسول المركزي

●●●●●

●●——منفذ من النوع A و منفذ من النوع C، قارئ بطاقة SD، ومنفذ إضافي ضمن حيز التخزين األمامي المركزي )يتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

الباقات

باقة1 الراحة ومساعدة السائق: نظام تشغيل المركبة عن بعد، مقاعد السائق والراكب األمامي القابلة للتدفئة، نظام فتح باب الكراج العالمي، البوابة الخلفية الكهربائية 
القابلة للبرمجة، سكك سقفية جانبية، تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام المساعدة على الركن الخلفي، المرآة 

الداخلية مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي، المرايا الخارجية مدفأة وقابلة للتعديل كهربائيًا وللطي يدويًا وبلون الهيكل مع إشارات االنعطاف المدمجة وميزة التعتيم 
األوتوماتيكي جهة السائق

———

باقة2 الصوت والتكنولوجيا: نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر مع المالحة، نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت، مقبس بطاقة ذاكرة، ميزة 
الرؤية المحيطية HD فائقة الوضوح، مرآة كاميرا الرؤية الخلفية ومنفذ طاقة 230 فولط

————
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الشكل الخارجي
———●●البوابة الخلفية: يدوية

——●البوابة الخلفية: كهربائية، قابلة للبرمجة )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●●———البوابة الخلفية: كهربائية، قابلة للبرمجة وتفتح بتمرير القدم مع إسقاط ضوئي لشعار شفروليه

———●●مرايا خارجية مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا وللطي يدويًا

مرايا خارجية مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا وللطي يدويًا مع إشارات االنعطاف المدمجة وميزة التعتيم األوتوماتيكي جهة السائق )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق 
المتوفرة(

●●●

—●●السكك السقفية: سوداء )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●————السكك السقفية: فضية

——فتحة سقف بانورامية

———عجالت قياس 21"

LED مصابيح رئيسية———●●

●●——مرآة كاميرا الرؤية الخلفية القابلة للغسل

المحرك / الشاسي
————●محرك رباعي االسطوانات SIDI, DOHC سعة 2.5 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات VVT وتكنولوجيا اإليقاف/التشغيل

———محرك رباعي االسطوانات تيربو SIDI, DOHC سعة 2.0 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات VVT وتكنولوجيا اإليقاف/التشغيل*

●●●●—محرك V6 SIDI, DOHC سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات VVT واإلدارة النشطة للوقود وتكنولوجيا اإليقاف/التشغيل

●●●●●ناقل الحركة: أوتوماتيكي بـ9 سرعات، بتحكم الكتروني مع ميزة Overdrive وتحكم نقل الحركة من قبل السائق

●●●—الدفع بجميع العجالت

—●●الدفع األمامي*

●●●●●مفتاح إلغاء تفعيل نظام اإليقاف / التشغيل

األمان والسالمة
●●●●●الوسائد الهوائية: أمامية ومثبتة على المقعد لالصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي، لمنطقة الركبة الخاصة بالسائق، وستارية رأسية لجميع ركاب الجهات الخارجية

●●———تنبيه االصطدام األمامي ومؤشر المسافة الالحقة

●●———الفرملة األمامية األوتوماتيكية

●●———الفرملة األمامية الخاصة بالمشاة

●●●●●نظام LATCH )الخطافات السفلية والمثبتات الخاصة باألطفال( لألمان الخاص بمقاعد األطفال.

●●●تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●●———نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار

●●●●●ميزة التذكير بالمقعد الخلفي

●●●تنبيه حركة المرور الخلفية )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

●●●نظام المساعدة على الركن الخلفي مع تنبيه صوتي )تتطلب باقة1 الراحة ومساعدة السائق المتوفرة(

——●●●كاميرا الرؤية الخلفية HD فائقة الوضوح

●●——كاميرا الرؤية المحيطية HD فائقة الوضوح )تتطلب باقة2 الصوت والتكنولوجيا المتوفرة(

●●●●●نظام التحكم االلكتروني بالثبات ®StabiliTrak مع التحكم بالجر

المقصورة
●●——تحكم تثبيت السرعة التكيفي - متقدم

●●———نظام إدارة األمتعة: نظام سكك أرضية مع حاجز أمتعة قابل للتعديل

——●●●مركز معلومات القيادة: شاشة عرض متعددة األلوان قياس 4.2 إنش

●●———مركز معلومات القيادة: شاشة عرض متعددة األلوان قياس 8 إنش، معززة، قابلة للتعديل
* قد تتنوع المواصفاتت و المزايا بحسب توفرها في السوق.

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.



التصميم العصري.

الراحة.

بليزر الجديدة كليًا تقدم حضورًا يستحيل تجاهله وذلك بفضل تصميمها الخارجي العصري 
ومقصورتها األنيقة. يتميز كل طراز من طرازات بليزر بالعديد من المزايا التصميمية الفريدة 

– وهذا يتضمن المزايا الداخلية األنيقة لمقصورتها الرائعة – وذلك ليتمكن الجميع من اختيار 
المركبة المناسبة لذوقهم الشخصي. التصاميم المتنوعة للشبك األمامي لكل طراز باإلضافة 

للعجالت المتوفرة بقياس 20 إنش أو 21 إنش ستتيح لكم المزيد من الخيارات المفضلة.

بليزر ترحب بكم في مقصورتها الرحبة والراقية والتي توفر أعلى معايير الراحة للسائق 
والرّكاب على حد سواء. لقد تم توزيع أدوات التحكم بطريقة مالئمة لمتطلبات السائق 
ليبقى مرتاحًا أثناء القيادة، بينما ستوفر المقاعد الجلدية المتوفرة مع لمسات األلياف 

الدقيقة الفاخرة أعلى معايير الرفاهية. يتوفر في بليزر العديد من مزايا الرفاهية مثل ميزة 
تدفئة عجلة القيادة.

األلوان

أبيض

أحمر 

رمادي داكن معدني

أسود

رمادي معدني

أزرق داكن معدني

لؤلؤي ثالثي الطبقات

أزرق معدني

فضي معدني

أحمر داكن

chevroletarabia.com للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام، يرجى زيارة

شفافية في األسعارسهولة بتحديد موعد الصيانة

24/7 مساعدة إقليمية على الطريقإنجاز الصيانة في  ساعة واحدة

لمدة أربع سنوات ضمان توفر  قطع الصيانة

شفروليه

التعهد الشامل


