
شـڤــرولــيــه كروز



بـــــل أطـلــــــق مخـيـلـتـــــــك لتــــأخـــــــذك إلــــى حيــث تـــريـــــــد.
الطريق. درب بسيط، في الحقيقة. ولكنه أصبح يعني أكثر من ذلك بكثير. ربما يكون السبب الحقيقي في كون الطرق شيء خاص للغاية، وهو أن كل طريق يقودنا إلى مكان 
ما لم نعرفه من قبل، ولكننا ربما نشعر بأننا عرفناه دائمًا. في شڤروليه، الطرق دربنا نحو المقصد المطلوب، وهي الدافع لانطاق والمثابرة. تضع التحديات أمامنا وتتعبنا، 

وتدفعنا لتقديم أداء أفضل... أداء أكثر إثارة وأساليب أكثر ابتكارًا للتقدم في الحياة. تقودنا الطرق إلى أمكنة لم نعرفها من قبل، ولن نتوقف أبدًا عن إيجاد طرق جديدة.

ا تــرْضَ بأنصــــاف الحــلــول.



كروز



سيدان مدمجة ا تتوقف عن إبهارك بجديدها

 تمنحك المزيد وتزيد. بهذه المفردات البسيطة 

ُتعلن شڤروليه كروز 2014 عن تحديها كل المقاييس 
المألوفة في سيارات السيدان المدمجة. ابتداًء 

من المّيزات ومرورًا باأداء واأمان ووصوًا إلى 

التصميم اأنيق، تأتي كروز لتمنحك ما ُتريد وأكثر، 
وما تتوقع وأكثر، فأنت تستحق ذلك وأكثر.

تزهو كروز بتصميم عصري وتأتي بطرازين ممّيزين. 
وُتقدم مقصورتها المطورة نظام شڤروليه الجديد 
مايلينك، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض 

بيانات نظام الترفيه وإجراء المكالمات الهاتفية بدون 

استخدام اليدين. أما في ما يخص اأداء، كروز لديها 
من القوة ما يكفيها لتفوز ببطولة WTCC لعامين 

على التوالي. كروز تزيد من تفوقها، ليزيد عشقك لها 
أكثر وأكثر.

 تمنحك
 المزيد وتزيد



 اأنظار
سُتاحقها

طرازان ممّيزان بأناقتهما الخارجية

ُصممت كروز لُتحدث انطباعًا مرئيًا أجمل. تتجانس 
في مقدمتها اانحناءات الناعمة مع الزوايا الحادة، 

ويتناغم شبك شڤروليه اأمامي الشهير مع 
المصد اأمامي الجديد الذي ُيضيف لمسة عصرية 

إلى أناقتها. وبانسياب النظر على كروز، ستلفتك 
مجموعة عجات من األومنيوم متوفرة تمنحها 

مظهر سيارة فخمة بضعف ثمنها. 
وعندما نصل إلى الجهة الخلفية نجد أن كروز ما زال 

لديها الكثير لُتضيفه، فنرى الخطوط الدقيقة اأنيقة 
في طراز السيدان، وخط السقف المنحني اأشبه 

بسيارات الكوبيه في طراز الهاتشباك الرياضي 
الجديد. يحظى كا الطرازين بتصميم انسيابي، 
لتحقيق أعلى مستويات الفعالية في استهاك 

الوقود، فاختر ما تهوى وا تهتم بالتكلفة.



تجهيزات فاخرة وواجهة عرض متطورة

تمدك كروز بتكنولوجيا المستقبل وتمنحك تحكمًا 
شامًا ومريحًا من موقعك خلف المقود. مقصورة 

فخمة بتصميم الحجرة المزدوجة، تكسوها العديد من 

المواد عالية الجودة واللمسات الراقية، التي ا تتوقعها 
عادة من سيارة سيدان مدمجة، بما في ذلك فرش من 

الجلد الفاخر والمزين بدرزات ملونة. 
يتمركز في وسط لوحة القيادة نظام شڤروليه الجديد 

والمبتكر مايلينك، وهو عبارة عن شاشة عرض مدمجة 

ملونة تعمل باللمس مع خاصية الربط اأوتوماتيكي 
بهاتفك المتحرك، لتشغيل الموسيقى ومقاطع 

الفيديو وإجراء المكالمات الهاتفية، بدون استخدام 
اليدين، باإضافة إلى عرض صورة الكاميرا الخلفية. هذا 
ببساطة يتجاوز ما تتوقعه من أي سيارة سيدان مدمجة.

 رفاهية 
التكنولوجيا



 أداء
أثبت تفوقه

ُيعتمد عليها على الطرقات، سّباقة على الحلبات

يبقى اأداء هو ااختبار الحقيقي أي سيارة، وهذا 
ما ُتخفق فيه معظم سيارات السيدان المدمجة. 
لكن كروز نجحت وبجدارة. فقد أخضعت شڤروليه 
هذه السيارة اختبارات فاقت بكثير ما هو معتاد 

في صناعة السيارات. حالما تأخذ مكانك لقيادتها 
ستاحظ هذا اأمر وتكتشف أن كل ما فيها 

محسوب بدقة بالغة.
ُينتج محرك كروز قوة 138 حصانًا )صافي(، 

ويتكامل أداؤه مع ناقل الحركة اأوتوماتيكي بست 
سرعات، لتحقيق استجابة سريعة والوصول إلى 

أعلى مستويات التحكم بالقيادة. تجمع كروز بين 
الهندسة المتطورة والتقنيات الذكية، لتضمن ترجمة 
متطلبات قيادتك إلى أداء ممتاز على الطرقات بكل 

دقة وساسة. وُيثبت ما نقول فوز كروز مرتين بلقب 
.WTCC بطولة



اختر مزايا المركبةاختر مزايا المركبة

LT هاتشباك LS هاتشباكLT سيدانLS سيداناأداء

1SB1SD1SB1SC1SD1SC

MFI ،بـ 4 أسطوانات DOHC محرك،  1.6 لترA-----

MFI ،بـ 4 أسطوانات DOHC محرك،  1.8 لترSSSSSS

----A-ناقل حركة، يدوي بـ 5 سرعات

------ناقل حركة، تجهيزات يدوية

SSSSSSناقل حركة، أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

SSSSSSناقل حركة، تجهيزات أوتوماتيكية

-SSSSSفرامل، قرصية في اأمام / أسطوانية في الخلف

AASSASفرامل، قرصية ومانعة لانغاق على العجات اأربع

LT هاتشباك LS هاتشباكLT سيدانLS سيدانالمواصفات الداخلية

1SB1SD1SB1SC1SD1SC

-SSS-Sتكييف هواء، بمنطقة واحدة مع ضبط إلكتروني 

S-S---تكييف هواء، بمنطقة واحدة مع تحكم أوتوماتيكي بالمناخ

نظام صوتي، ستيريو AM/FM مع مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن المحطات، 
)RDS( ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للنغمات، ونظام معلومات الراديوSSS-S-

 نظام صوتي، ستيريو AM/FM مع مشغل CD وتشغيل 

MP3/WMA، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية، DPS، مّيزة الوصل 

USB الاسلكي لأجهزة، ومنفذ
-AA-A-

نظام صوتي مع نظام شڤروليه مايلينك، ستيريو AM/FM مع تشغيل 
MP3، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية، DPS، مّيزة الوصل 

الاسلكي لأجهزة، ومنفذ USB، وشاشة 7 إنش تعمل باللمس
AAASAS

AASAA-نظام الكاميرا للرؤية الخلفية

SSS-SSنظام صوتي بـ 4 مكبرات صوت

AASAS-نظام صوتي بـ 6 مكبرات صوت

AAASASنظام تثبيت السرعة

SSSSSSمزيل للضباب، للزجاج الخلفي

SSSSSSأقفال أبواب، كهربائية

AAAAASمسند رأس، وسطي في المقعد الخلفي

-SS--Sلوحة القيادة، عدادات سوداء

ASSAS-لوحة القيادة، عدادات سوداء امعة

AS-S--تشغيل بدون مفتاح، زر تشغيل

SSSSSSمأخذ كهربائي، خلفي

AS-S--فتح اأبواب بدون مفتاح، من مدى طويل

AAASSSمقاعد، خلفية قابلة للفصل والطي بنسبة 40-60

---AAAمقاعد، خلفية ثابتة

SSSSSSتعديل المقعد، يدوي بـ 4 وضعيات لمقعد السائق 

SSSSSSتعديل المقعد، يدوي بوضعيتين لمقعد الراكب اأمامي

AAASASمقعد خلفي، مع مسند وحّيز تخزين

ASSAS-مقبض ناقل الحركة، مكسو بالجلد

AASSS-مقود، بثاثة أضاع مكسو بالجلد

-SS--Sعمود مقود، قابل للتعديل عموديًا

SS-S--عمود مقود، قابل للتعديل عموديًا وأفقيًا

AASAS-أزرار للتحكم مدمجة بالمقود، للتحكم بالنظام الصوتي وواجهة وصل الهاتف 

AS-S--فتحة سقف، كهربائية

-SSS-Sفرش، من القماش يكسو اأبواب

SSSSSSأحجبة للشمس، للسائق والراكب اأمامي مع مرآة زينة بغطاء في جهة السائق

SSSSSSنوافذ كهربائية، مع مّيزة الفتح السريع أوتوماتيكيًا

LT هاتشباك LS هاتشباكLT سيدانLS سيدانالمواصفات الخارجية

1SB1SD1SB1SC1SD1SC

-SSA-Sمقابض أبواب، بلون الهيكل

AS-S--مقابض أبواب، بلون الهيكل مع أشرطة كرومية

AASSASمصابيح ضباب

SSSSSSمصابيح هالوجين أمامية

S-S---مصابيح أمامية مع تحكم أوتوماتيكي

SSSSSSمرايا، خارجية، قابلة للتعديل كهربائيًا وللطي يدويًا

--SS--نظام إنذار للرجوع إلى الخلف

SSSSSSمقبض الباب الخلفي، بلون الهيكل

-SSS-Sعجات، من الفواذ قياس 15 إنش مع براغي تظهر فوق الغطاء

AASSASعجات، من األومنيوم قياس 16 إنش

A-A---عجات، من األومنيوم قياس 17 إنش

LT هاتشباك LS هاتشباكLT سيدانLS سيداناأمان

1SB1SD1SB1SC1SD1SC

---S--وسادات هوائية، أمامية للسائق فقط

-SS--Sوسادات هوائية، أمامية للسائق والراكب اأمامي

S-S---وسادات هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب اأمامي

SSSSSSتنبيه، صوتي عند السرعات العالية

SSSSSSمطفأة حريق

SSSSSSصندوق اإسعافات اأولية

LATCH أدوات التثبيت، نظام مشابكAAASAS

AAAS-Sأحزمة أمان، بـ 3 نقاط تثبيت، مع تثبيت للراكب الوسطي في المقعد الخلفي

SSSSSSتنبيه صوتي، للسائق لربط حزام اأمان

--S---مقبض الباب الخلفي، من الكروم



LT هاتشباك LS هاتشباكLT سيدانLS سيداناأبعاد

105.70 )2٫685(105.70 )2٫685(105.70 )2٫685(105.70 )2٫685(قاعدة العجات )ملم(

181.00 )4٫597(181.00 )4٫597(181.00 )4٫597(181.00 )4٫597(الطول )ملم(

70.39 )1٫788(70.39 )1٫788(70.39 )1٫788(70.39 )1٫788(العرض )ملم(

58.15 )1٫477(58.15 )1٫477(58.15 )1٫477(58.15 )1٫477(اارتفاع )ملم(

60.79 )1٫544(60.79 )1٫544(60.79 )1٫544(60.79 )1٫544(عرض محور العجات اأمامية )ملم(

61.34 )1٫558(61.34 )1٫558(61.34 )1٫558(61.34 )1٫558(عرض محور العجات الخلفية )ملم(

39.33 )999(39.33 )999(39.33 )999(39.33 )999(حّيز الرأس، أمام )ملم(

37.91 )963(37.91 )963(37.91 )963(37.91 )963(حّيز الرأس، خلف )ملم(

54.76 )1٫391(54.76 )1٫391(54.76 )1٫391(54.76 )1٫391(حّيز الكتفين، امام )ملم(

53.94 )1٫370(53.94 )1٫370(53.94 )1٫370(53.94 )1٫370(حّيز الكتفين، خلف )ملم(

53.00 )1٫346(53.00 )1٫346(53.00 )1٫346(53.00 )1٫346(حّيز الجلزس، أمام )ملم(

52.40 )1٫331(52.40 )1٫331(52.40 )1٫331(52.40 )1٫331(حّيز الجلوس، خلف )ملم(

42.05 )1٫068(42.05 )1٫068(42.05 )1٫068(42.05 )1٫068(حّيز القدمين، أمام )ملم(

36.10 )917(36.10 )917(36.10 )917(36.10 )917(حّيز القدمين، خلف )ملم(

اأبعاد المنشورة ا تشمل التجهيزات ااختيارية أو اأكسسوارات. قد تتسبب اأكسسوارات أو التجهيزات اإضافية التي يطلبها العميل في إحداث تغيير طفيف في هذه اأبعاد.

األـــواناختر مزايا المركبة

اأكسسوارات الممّيزة

عتبات جانبية شرائح جانبية من الكروم

لمسات تزيينية في المصابيح الخلفية

أغطية مرايا من الكروم

جناح خلفي

أبيضصخر المريخ كربوني معدني الياقوت اأزرق

فضي معدنيرمادي داكن معدني بني داكن معدني أحمر داكن معدني

رمادي فواذي معدني أزرق معدني



مزايا امتاك شڤروليهأمان اأطفال

يضمن تعهد شڤروليه أسعار صيانة هي من اأكثر تنافسية في اأسواق من 
حيث أنك على دراية دائمًا بكل تكاليف الخدمة المقدمة إليك. فعندما تسِلم 

سيارتك، ستعلم بالضبط ماستكلفه خدمة سيارتك. وهناك العديد من الخدمات 
اإضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه، لضمان رضاك التام عند اكتمال 

العمل في مركز الخدمة.

إنك تستحق اأفضل لسيارتك. ولهذا السبب، يحرص تعهد شڤروليه دائمًا على 
توظيف فنيين معتمدين خضعوا لتدريب مكثف. كما أنهم يستخدمون قطع 

غيار شڤروليه اأصلية فقط، مايضمن الحفاظ على قيمة سيارتك لفترة طويلة. 
وهناك العديد من الخدمات اإضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان 

رضاك التام عند اكتمال العمل في مركز الخدمة.

 في شڤروليه، ُنقدر وقتك بالقدر الذي ُتقدره أنت. يقدم تعهد شڤروليه

 نظام حجز موعد الخدمة الدورية في الوقت المائم لك مع وعد تسليم

 السيارة في نفس اليوم. كما ُيطلعك مستشارو الخدمة المحترفون على 

مراحل إنجاز العمل لكي تعرف بالضبط موعد استامك للسيارة.

يضمن تعهد شڤروليه حصول كل سيارة من سياراتنا على ضمان شامل 3 
سنوات/ 100,000 كم وخدمة إقليمية للمساعدة على الطريق، على مدار 

الساعة وطوال أيام السنة. فأينما ذهبت، ستجدنا في خدمتك.

أن تتمَلك سّيارة شڤروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة 
البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذه التجربة وتزيدها متعة.

اختبار السّيارات في الشرق اأوسط
تخضع كّل سّياراتنا أقسى ااختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيائم المنطقة. فقبل 
إطاق أّي سّيارة شڤروليه، ُنجري لها فحصًا شامًا أمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. 

وفي هذا اإطار نعمل على تطوير أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطاء، لُتقاوم 
أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة**
عند ااضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على 

راحتك، قد ُتقّدم لك شڤروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.
قطع غيار شڤروليه

يدعم شبكة وكائنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شڤروليه بكّميات 
وافرة، لتزويد سّيارتك عند الحاجة، فتبقى منطلقة.

وبفضل اأسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شڤروليه اأصلية، ستنعم سّيارتك 
بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شڤروليه المستعملة المضمونة
كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص أكثر من 110 نقاط  •
ضمان 12 شهرًا على اأقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •
ضمان استبدال السّيارة خال 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة شڤروليه لإطاع على كامل شروط الضمان.
**تطّبق الشروط.

***غير متوفر في جميع الدول.
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شــــــڤــرولــيــه
تــعـهـد

إلـــتــــــزام كـــــامــــل لــــــراحـــــة بـالـــك

أسعار صيانة تنافسية وشفافية
في التكاليف 

حجز مواعيد الخدمة الدورية 
والتسليم في نفس اليوم

خدمة فائقة الجودة بأيدي 
فنيين معتمدين

ضمان مصنعي  سنوات/  كم
والمساعدة على الطريق 

أسعار صيانة تنافسية وشفافية
في التكاليف 

حجز مواعيد الخدمة الدورية 
والتسليم في نفس اليوم
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خدمة فائقة الجودة بأيدي 
فنيين معتمدين

ضمان مصنعي 3 سنوات/ 100,000 كم
*24x7 والمساعدة على الطريق

اختيار كرسي حماية اأطفال الصحيح
الكرسي المواجه للخلف: الطريقة اأسلم لسفر اأطفال حديثي الوادة

للرضع حتى عمر 12 شهرًا / الوزن لغاية 13 كلغ
 يجب أن ُيسافر الطفل حديث الوادة في كرسي مواجه للخلف. لتثبيت الكرسي، ُقم بشد حزامه بحيث يمر

من خال الفتحات الخاصة به خلف كتَفي الطفل أو تحتهما. وكخيار عملي، ُيمكنك شراء هذا الكرسي مزودًا بقاعدة 
 ُيمكن تثبيتها في السيارة مع حّمالة لها مقبض. وغالبًا ما تكون الكراسي الخاصة بالرضع مصّممة بحيث ُتناسب

أيضًا عربات اأطفال.

الكرسي المواجه لأمام: الطريقة اأسلم لسفر اأطفال في مرحلة المشي
المرحلة التالية - لأطفال بين 9 أشهر و3.5 سنة من العمر / الوزن بين 9 و 18 كلغ

تسمح الكراسي اأكبر حجمًا بأن يجلس عليها اأطفال بشكل مواجه لمقدمة السيارة. ُتحافظ هذه الكراسي على 
الميان قليًا نحو الوراء بحيث يبقى رأس الطفل مستندًا إلى الخلف، بينما تكون مجاري التنّفس مفتوحة. وكذلك 

يتم شد الحزام الخاص بهذه الكراسي خلف كتَفي الطفل أو تحتهما.

كراسي اأطفال في مرحلة المشي - بين 3.5 و 12 سنة من العمر / الوزن بين 15 و 36 كلغ
 هذه الكراسي مواجهة لأمام بشكل مستقيم، ويأتي الحزام 

من الفتحات الخاصة بها عند مستوى كتفي الطفل  أو أعلى منهما.

الكراسي الداعمة: الخطوة التالية قبل استخدام حزام اأمان
الكراسي الداعمة بدون ظهر - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ

 ليس لهذه الكراسي الداعمة ظهر ويجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين.

يجب أن يتم تثبيت حزام الحضن عند الوركين، وحزام الكتفين عند عظم الترقوة وليس على الوجه أو العنق.

الكراسي الداعمة ذات الظهر المرتفع - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ
لهذا النوع من الكراسي الداعمة ظهر وفي بعض اأحيان أطراف ممتدة من جهة الرأس. يجب استخدامها مع نظام 

 تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين. ُيعتبر هذا النوع جيدًا في حال خلد 

الطفل إلى النوم في السيارة.
تذكروا دائمًا أّنه من الضروري أن يجلس الرضع واأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في المقعد الخلفي.

chevroletarabia.com لمزيد من المعلومات، تفَضل بزيارة

GM، شعار GM، شڤروليه، شعار شڤروليه، 

الشعارات، الرموز، أسماء السيارات، تصميم 
المركبات، وغيرها من العامات الظاهرة في 

الكتيب، جميعها عامات تجارية و/ أو عامات 
خدمة لجنرال موتورز، والشركات التابعة، أو 

المرخصين © 2013. جميع الحقوق محفوظة. 
 ،SurroundStage و ،Bose، Centerpoint

جميعها عامات تجارية تابعة لشركة Bose. إن 
اسم عامة Bluetooth عامة تجارية مسجلة 

 .Bluetooth SIG ومملوكة من قبل شركة
أي استخدام لهذه العامات التجارية من قبل 

شفروليه، يتم تحت الترخيص.

جنرال موتورز © 2013. جميع الحقوق محفوظة.
أبريل 2013 



بني داكن معدني

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع كروز يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ا تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها 

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإلكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل 
اأنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من اأعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

إستكماًا لهندسة كروز الذكية واآمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك لمدة 
أطول. ولُتبقي سيارتك كروز بحالة ممتازة. عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات دليل 

المالك.

قائمة اأسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 
تتعرض للتلف وااهتراء بسبب ااستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 

أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة اأسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سيارتك كروز بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة موقعنا 

.ChevroletArabia.com

كلفة الصيانة


