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0 % أرباحاً ملدة 5 سنوات بدون دفعة أولى أو 1500 دينار فوق أعلى تثمني على تاهو 2019

»شفروليه الغامن« تقدم أقوى عروض املوسم
على أسطول سيارات العام 2019 املميزة

املميزات لتعزيز خدمات ما بعد  العديد من  الغامن  تقدم شفروليه 
البيع عبر برنامج »تعهد شفروليه« جلميع عمالء شفروليه، حيث يتم 
توفير االطمئنان وراحة البال لهم بوجود أكبر مركز خدمة في العالم 
واملزود بكل املعدات والنظم احلديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي 
الكفاءة لتقدمي اخلدمة املبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في 
القيمة واألجور )وخاصة لسيارات الدفع الرباعي(، خدمة احلجز للخدمة 
في نفس اليوم، اجلودة في اخلدمة من خالل فريق فني معتمد وعالي 
الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر مع خدمة املساعدة 
على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام األسبوع، وميكن للعمالء 
امتالك سيارة أحالمهم من خالل زيارة أي من معارض شفروليه الغامن 
الكائنة في الشويخ، الري )صفاة الغامن(، شرق، الفحيحيل أو األحمدي.

برنامج تعهد شفروليه
RST الرياضية وتاهو LT كروم.

 سيلفرادو 2019 ابتداًء
 من 8499 دينارًا 

جتمــــع سيلفرادو 2019، 
أيقونة القوة املطلقة، بني األناقة 
والراحة لتخوض التحديات أيا 
كانت الطرقات، إذ صنعت هذه 
الشاحنة لتكون إحدى أضخم 
وأقوى وأخف املركبات التي لطاملا 
منحت سائقها القدرات واملزايا 
التي يحتاج اليها، وذلك بفضل 
محرك سعة 5.3 ليترات بقوة 
355 حصانا بخاصية التشغيل 
واإليقاف التلقائي مع ناقل حركة 
بـ 8 سرعات. وتتوافر شاحنة 

فتمنح ماليبو للسائقني والركاب 
على حد سواء جتربة معززة بفضل 
نظام شفروليه MyLink مع شاشة 
8 بوصات تعمل باللمس ومساعد 

الركن األمامي واخللفي.

 كامارو 2019 ابتداء
 من 10999 دينارًا

 2019 كامارو  سيارة  امتلك 
التي تفوق كل التوقعات بفضل 
التحسينات اإلضافية اجلديدة 
التي جاءت لتكمل أداءها العالي. 
وقد زودت هذه السيارة الرياضية 
مبزايا تعزز من أدائها وتضفي 
القيادة،  أثناء  الراحة  مزيدا من 
تأتي مبحرك V6 سعة 3.6  إذ 
ليترات أو مبحرك V8، وبناقل 
حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، 
فضال عن إمكانية تشغيل احملرك 
عن بعد ومتتعها بعجالت قياس 20 
بوصة، ونظام املعلومات والترفيه 
من شفروليه مع شاشة تعمل 

باللمس حجم 8 بوصات.
الغامن قد  وكانت شفروليه 
خصصت لفئة عمالئها من الشباب 
برنامج مكافآت مميز وذلك في إطار 
سعيها الدائم لدعمهم ومساعدتهم 
على اختيار ما يناسب أسلوب 
حياتهم العملي والعصري. ويتيح 
هذا البرنامج للعمالء الذين تتراوح 
أعمارهم بني 18 و29 عاما احلصول 
على بطاقة مكافآت برنامج الشباب 
اقتنائهم ألي من طرازات  عند 
شفروليه والتي تخولهم التمتع 
بالعديد من املزايا واخلصومات 
احلصرية التي تصل حتى %20 
لدى شرائهم من أي من العالمات 
التجارية الشقيقة لشركة الغامن. 

على  املبنية   2019 سيلفرادو 
إرث الشاحنات كاملة احلجم 
األكثر اعتمادية واألطول عمرا 
على الطريق، مبوديالت متعددة 
ومنها RST وتريل بوس املصممة 
لتلبية احتياجات العمل والراحة. 

ماليبو 2019 ابتداء من 5555 دينارًا 
تتألق ماليبو 2019 كواحدة 
من السيارات التي لطاملا احتلت 
مكانة خاصة بني منافسيها. وقد 
زودت سيارة ماليبو املتطورة 
ذات التصميم اخلارجي الرشيق 
واملتميز مبحرك 1.5 لتر بقوة 163 
حصانا ومبحرك 2.0 لتر توربو 
بقوة 250 حصانا. أما في الداخل، 

مفاجأة  على  منها  حرصا 
عمالئها وتقدمي أسخى وأكرم 
الدوام،  املميزة على  العروض 
أعلنت شفروليه الغامن، الوكيل 
احلصري لسيارات شفروليه 
في الكويت، عن انطالق أقوى 
عروضها لشهر أكتوبر، حيث 
تقدم الشركة فرصة رائعة القتناء 
إحدى سيارات شفروليه صاحبة 
الكفاءة املمتازة والتكنولوجيا 
املبتكرة مع هدية نقدية لغاية 

1500 دينار.
انعم براحة البال عند اقتنائك 
ألي من سيارات شفروليه الفائقة 
ملا تتمتع به من فعالية وأداء 
استثنائيني، فضال عن توفيرها 
ملتعة قيادة قل نظيرها للسائق 
الرفاهية  مزايا  من  والعديد 
والتكنولوجيا والسالمة املتقدمة 
جلميع الركاب على حد سواء. 
وتأتي عروض شفروليه الغامن 
اليوم لتساعد محبي سيارات 
شفروليه على التمتع بواحدة 
املتألقة بأفضل  من إصداراتها 

األسعار، مبا في ذلك:
العرض األقوى لهذا املوسم 
على شفروليه تاهو 2019 مع 
هديتني  بني  االختيار  حرية 
أرباحا  إما %0  مذهلتني، وهما 
ملدة 5 سنوات وبدون دفعة أولى 
أو 1500 دينار فوق أعلى تثمني.

تنفرد سيارة تاهو 2019 بتجربة 
قيادة فاخرة ومتميزة، فضال 
عن مزيج يسلب األنفاس بني 
التصميم العصري احلديث مع 
القدرات العالية واألداء األسطوري. 
وتتضمن هذه السيارة محرك 
V8 بسعة 5.3 ليترات والذي 

يتسم مبواصفات مكنته من 
قدرة حصانية  أقوى  امتالك 
بقوة 355 حصانا. كما جتمع 
تاهو بني الرفاهية واألداء معا 
بفضل رزمة من التقنيات احلديثة 
كإمكانية تشغيل احملرك عن بعد، 
وهي مجهزة مبساعد ركن أمامي 
وخلفي، فضال عن نظام شفروليه 
MyLink مع شاشة 8 بوصات 
 Apple تعمل باللمس مع ميزة
CarPlay وAndroid Auto. وميكن 
حملبي هذه السيارة االستفادة 
خالل هذا الشهر من عروض 
الغامن املميزة على  شفروليه 
موديالت هذه املركبة العائلية 
بامتياز مبا في ذلك إصداري تاهو 


