
األلوان المتوفرة:

كــامــارو 2022

100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

ابتداًء من
● قياسي ● متوّفر — غير متوّفر 00,000 درهم

المركبة المعروضة
00,000 درهم

لتر

المحرك

6.2
ثانية في طراز ZL1 أوتوماتيك

التسارع

3.5
0 األداء100

حصان
650

أحمر داكنأبيض رمادي معدني

أزرقبرتقالي معدنيأزرق معدنيأسود

رمادي داكن معدنيأحمر

 التكلفة
100K30K80K & 4060K90K & 70 ,50 ,20 ,10التنافسية للصيانة

XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(

نظام شفروليه 
المعلوماتي 

الترفيهي 8"

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
1

●●——فرش داخلي من الجلد الفاخر / أسود

—●●—فرش داخلي من الجلد / رمادي

———●فرش داخلي قماشي / أسود

———●فرش داخلي قماشي / رمادي

●———لوحة داخلية / ألياف الكربون

—●●—باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األبيض السيراميكي

—●●—باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األحمر

الراحة

●●●●دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

●●●●تشغيل المحرك عن بعد

——●—باقة اإلنارة والراحة

●●●—تعديل مقعد السائق مع ميزة الذاكرة

●●——تحكم القيادة المغناطيسية االنتقائية

●●●—الشحن الالسلكي للهاتف

●●●—مقاعد أمامية مهواة

●———ميزة تسجيل معلومات األداء والفيديو

●●●—ميزة العرض على الزجاج األمامي

●●●●ميزة إلغاء الضجيج الفاعلة

●———تحكم اإلنطالق، تخصصي

●●●●عرض الهاتف السلكيًا

العالمات واللصاقات

——●●شريط مركزي أسود

—●●●شريط مركزي فضي

●———شريط مركزي أسود معدني

—●●●شريط مركزي أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

—●——شريط مركزي أسود معدني

—●●●شرائط الرالي باللون األبيض اللؤلؤي

—●——شرائط الرالي باللون األسود المعدني

—●●●شرائط الرالي الفضية

——●●شرائط الرالي السوداء

المعلومات والترفيه

——●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش

●●●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش مع نظام المالحة

———●6 مكبرات صوت معززة عالية األداء

9 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كوبيه فقط(
7 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كشف فقط(

●●●●

كوبيه/كشف

1L
T

3L
T

2S
S

ZL
1

التصميم الخارجي

●●●—فتحة سقفية زجاجية قابلة للفتح كهربائيًا )كوبيه فقط(

————التحكم عن بعد، سقف قابل للكشف والطي كهربائيًا )كشف فقط(

 RS باقة مظهر ●●——

●———جناح خلفي، رياضي

—●——دعامة منحرفة للجناح الخلفي

RS - جناح خلفي●●——

●●●●مصابيح القيادة النهارية

●●●●مصابيح عالية الشدة

LED ،مصابيح القيادة النهارية●●●●

●———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك

المحرك / الشاسيه
DI, DOHC, VVT سعة 3.6 لتر V6 محرك وقود بـ6 أسطوانات●●——

—●——محرك وقود بـ8 أسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

●———محرك وقود بـ8 أسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, SC, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

المزايا الميكانيكية
—●●●نظام العادم المزدوج

●●——نظام العادم عالي األداء

——●●نظام التعليق للقيادة - رياضي

—●——نظام التعليق للقيادة - عالي األداء

●———نظام التعليق الخاص بالقيادة والتحكم

ناقل الحركة

●●——ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات

●●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

األمان

●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●6 وسائد هوائية )كشف فقط(

● ●●●8 وسائد هوائية )كوبيه فقط(

●●●—تنبيه االصطدام األمامي

●●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء / تنبيه تبديل المسار

●●●—كاميرا الرؤية الخلفية

المقصورة

●●●—لوحة عدادات السائق )رسومات معززة متعددة األلوان(

●———عجلة قيادة ملفحة بالجلد المخملي

—●●●عجلة قيادة ملفحة بالجلد

●●●—غطاء عتبة الباب، مع إنارة

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.

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

شفافية في األسعار

24/7 مساعدة إقليمية على الطريق
لمدة أربع سنوات

سهولة بتحديد موعد الصيانة

إنجاز الصيانة في  ساعة واحدة

ضمان توفر  قطع الصيانة

شفروليه

التعهد الشامل

بسبب النقص الحاصل في توريد أشباه الموصالت على الصعيد الدولي، فإن مركبات ’جنرال موتورز‘ قد ال تحوي بعض الخصائص والخيارات القياسية. يرجى مراجعة وكيل ’ شفروليه‘ المحّلي للتأّكد من مواصفات المركبة قبل القيام بشرائها. المركبات غير 
زة بتقنية اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي ستكون أقل كفاءة باستهالك الوقود. المجهَّ


