
SPARK 2021

2
Safety

Air Bags
1.4
Engine

Liters

Fuel Efficiency
Automatic

Km/L

19.6
Warranty

Years/Km
3/100

STARTING FROM
AED 00,000 ● STANDARD ● AVAILABLE — NOT AVAILABLE

DISPLAYED VEHICLE
AED 00,000

AVAILABLE COLORS

COST OF 
MAINTENANCE 10, 20, 50, 70 & 100K 30K 40 & 80K 60K 90K

PRICE (AED) XXX XXX XXX XXX XXX

BLACK MEET KETTLE METALLIC SON OF A GUN GREY METALLIC PULL ME OVER RED CARIBBEAN METALLIC

CREAMY BEIGE METALLIC

TIGERLILY METALLIC SWITCHBLADE SILVER METALLIC

SUMMIT WHITE MERRY BERRY METALLIC WONDERLAND METALLIC
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EXTERIOR
Body Color Bumper ● ● ●

Chrome Grille ● ● ●

Rear Spoiler ● ● ●

14" Steel Wheel ● ● —
15" Aluminum Wheel — — ●

ENGINE/CHASSIS
1.4L Engine ● ● ●

Manual Transmission ● — —
Continuous Variable Transmission (CVT) ● ● ●

SAFETY & SECURITY
2 Air Bags (Front) ● ● ●

ABS Brakes ● ● ●

Rear Parking Assist — — ●

Driver Indicator Seat Belt Warning ● ● ●

Tire Pressure Montior ● ● ●

StaibiliTrak (Electronic Stability Control) ● ● ●

ISOFIX Child Seat Anchors ● ● ●
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CONNECTIVITY / TECHNOLOGY
USB Port ● ● ●

Bluetooth® ● ● ●

Steering Wheel Controls ● ● ●

Base Audio ● ● —
Infotainment System 3.0 — — ●

Power Windows Front ● ● ●

Power Windows Rear ● ● ●

Cruise Control — ● ●

Front Fog Lamps — — ●

Daytime Running Lamps ● ● ●

Passive Entry & Push Button Start — — ●

Driver Seat Adjuster - 2 way ● ● —

INTERIOR
Leather Wrapped Steering Wheel — — ●

4 Speakers ● ● —

6 Speakers — — ●

Jet Black Cloth Interior ● ● —

Jet Black Premium Cloth Interior — — ●

Rear Seat Folding ● ● ●

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.

For more information on Chevrolet Complete Care and Terms and Conditions, visit us on chevroletarabia.com

GUARANTEED  PARTS AVAILABILITY ACROSS
THE REGION

ONE-HOUR  MAINTENANCE

MAINTENANCE  APPOINTMENT WITHIN TWO DAYS TRANSPARENT PRICING ON COST OF SERVICE

FOUR-YEAR REGIONAL ROADSIDE ASSISTANCECHEVROLET
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لتر

المحرك

1.4
األمان

وسادة هوائية
2

كم/لتر

استهالك الوقود
)ناقل الحركة أوتوماتيك(

19.6100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

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

المركبة المعروضة
00,000 درهم

 التكلفة
100K30K40 & 80K60K90K & 70 ,50 ,20 ,10التنافسية للصيانة

XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(

العدد األقصى للمقاعد

مقاعد
5

األلوان المتوفرة:

أسود معدني

أبيض

رمادي معدني

عنابي معدني

أخضر معدنيأحمر

بيج معدني أحمر داكن معدني

فضي معدنيأزرق فاتح معدني
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LSية
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فا

ص
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م  LT

الخارجي التصميم 
الهيكل بلون  ●●●مصد 

●●●شبك كروم

خلفي ●●●جناح 

—●●عجالت فوالذ قياس 14 إنش

●——عجالت ألومنيوم قياس 15 إنش

المحرك / الشاسي
●●●محرك سعة 1.4 لتر

——●ناقل حركة يدوي

)CVT( ناقل الحركة ذو التغيير المستمر●●●

والحماية األمان 
●●●وسادتان هوائيتان )أمامية(

ABS فرامل مانعة لإلنغالق●●●

●——نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●مؤشر تنبيه وضع حزام األمان للسائق

●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

●●●نظام StabiliTrak )التحكم االلكتروني بالثبات(

●●●مثبتات ISOFIX لمقاعد األطفال
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التكنولوجيا  / التوصيل 
USB منفذ●●●

●●●بلوتوث®

●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

—●●نظام صوتي أساسي

●——نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3.0

●●●نوافذ أمامية كهربائية

●●●نوافذ خلفية كهربائية

●●—تثبيت السرعة

●——مصابيح ضباب أمامية

●●●مصابيح للقيادة النهارية

●——ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زر

—●●تعديل مقعد السائق باتجاهين

المقصورة
●——عجلة قيادة ملفحة بالجلد

—●●4 مكبرات صوت

●——6 مكبرات صوت

—●●مقصورة بفرش قماس باللون األسود

●——مقصورة من القماش األسود الفاخر

●●●طي المقاعد الخلفية

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


