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«شفروليه كابتيفا» اجلديدة كليًا ٢٠٢١.. خاطفة األنظار
تعد واحدة من السيارات األقل تكلفة في فئة املقاعد السبعة

طالل بارا

ال شك أن معادلة امتالك مركبة رياضية 
متعددة االستعماالت (SUV) تتمتع 
باستهالك منخفض للوقود والرحابة 
داخل املقصورة قد يصعب حتقيقها في 
عالم صناعة السيارات، لكن «شفروليه 
كابتيفا» اجلديدة كليا طراز العام ٢٠٢١ 
برهنت مؤخرا على أنه ميكن فعال قيادة 
مركبة رحبة بسبعة مقاعد واالستفادة 
أيضا من ميزة توفير الوقود بكفاءتها 

العالية.
فمع خزان واحد سعته ٥٢ ليترا 
مليء بالوقود، ميكن عبر «شفروليه 
كابتيفا» للعام ٢٠٢١ قطع مسافة قصوى 
قدرها ٦٩٦ كيلومترا، حتى دون أن يفرغ 
اخلزان متاما، وهذا يعني أن «شفروليه 
كابتيفا» اجلديدة كليا تتمتع مبعدل 
استهالك مبهر للوقود عند ١٣٫٤ كيلومترا 

لكل ليتر واحد.
«شفروليه كابتيفا» اجلديدة كليا 
للعام ٢٠٢١ تتمتع بتصميم خارجي 
الوقت ذاته  الفت وجذاب، لكنها في 
عبارة عن عمل فني إبداعي من ناحية 
الراحة واجلودة الداخلية، وعندما نعلم 
أن الشخص العادي يقضي ساعات عديدة 
داخل سيارته كل أسبوع، تبرز أهمية 
تولفر أعلى مستويات الراحة والعمالنية 
وكذلك اخلصائص التقنية املتطورة في 
السيارات التي يقودها السائقون. ومن 
هذا املنطلق، تقدم «شفروليه كابتيفا» 
طراز ٢٠٢١ كل هذه املزايا، وغيرها الكثير 

بالطبع.
لكن قبل الغوص في التفاصيل، من 
املهم اإلشارة إلى أن «شفروليه كابتيفا» 
سيارة كبيرة لكن بسعر معقول جدا. 
فهي توفر قيمة عالية للمال كواحدة 
من أفضل سيارات السبعة مقاعد سعرا 
ضمن فئتها، وبالتالي ترتقي مبستويات 
القيمة خصوصا فيما يتعلق بالعمالنية. 
الطراز  املثال، يستطيع  وعلى سبيل 
األكبر استيعاب ما يصل عدده إلى 
سبعة أشخاص بفضل تصميمه الذي 

يضم ثالثة صفوف من املقاعد.
شكل جديد بالكامل

متت إعادة تصميم سيارة شفروليه 
كابتيفا اجلديدة كليا بشكل كامل، وباتت 
عصرية  تصميمية  بلمسات  تتميز 
ومدروسة مثل تصميم الشبك األمامي 
اجلديد وشارة شفروليه، لتقدمي مظهر 
جذاب وجتربة قيادة محسنة، إذ يساهم 

الشبك اجلديد بتبديد حرارة احملرك 
بشكل أفضل.

ولتحسني قدرة الرؤية لدى السائق، مت 
تزويد سيارة شفروليه كابتيفا مبصابيح 
هالوجني أمامية مع مصابيح LED نهارية، 
مدمجة مع مصابيح انعطاف، باإلضافة 
إلى سبويلر خلفي مع إضاءة LED خلفية 

مدمجة للفرملة.
أو  وســواء كانت بخمسة مقاعد 
سبعة، فإن شفروليه كابتيفا تتمتع 
مبقصورة رحبة ومريحة، مما يوفر 
جتربة ممتعة جلميع أفراد العائلة خالل 
التنقل. ويأتي طراز Premier الفاخر مع 
مقود مكسو باجللد، ومقعد قابل للتعديل 
كهربائيا ب ٦ اجتاهات للسائق، وشاشة 
معلومات TFT رقمية ملونة مقاس ٧ 
بوصات، مصممة بحيث يسهل رؤيتها 

أثناء القيادة.

وإدراكا لالحتياجات املتطورة للعائالت 
في أيامنا هذه، تتميز املقاعد السبعة في 
سيارة شفروليه كابتيفا بسهولة الوصول 
إليها. كما ميكن حتريك مقاعد الصف 
الثاني مما يتيح زيادة مساحة األرجل، 
كما ميكن أن يتم توزيعها بنسبة ٤٠/٦٠ 
إلى األمام لتسهيل الوصول  وإمالتها 
إلى صف املقاعد الثالث، بناء على طلب 
العميل. وميكن أيضا توزيع مقاعد 
الصف الثالث بنسبة ٥٠/٥٠ وهي قابلة 

للطي بشكل مسطح متاما.
وفضال عن ذلك، تأتي شفروليه 
كابتيفا بخمسة خيارات لأللوان: فضي 
أورورا، أسود براق، بني أرضي، أبيض 

كاندي، وأحمر جليز.
أعلى مستويات األمان والراحة

إلى جانب متيزها على صعيد األداء 

واملظهر العام، فقد مت تصميم سيارة 
شفروليه كابتيفا لتوفر أعلى مستويات 
األمان والراحة، وذلك من خالل تقنيات 
متقدمة جتعل من الركوب في هذه السيارة 

متعة بحد ذاته.
 ٢٠٢١ كابتيفا  شفروليه  وتتميز 
بشاشة ملس مقاس ٨ بوصات لنظام 
املعلومات والترفيه مثبتة في وسط لوحة 
القياسات، مما يوفر قدرات اتصال أكثر 
أمانا. وتتضمن اللمسات الرائعة املتوافرة 
جلميع املقاعد السبعة مجموعة مـــن 
خيارات الترفيه التي تدعمها األجهزة 
 ،USB احملمولة عبر البلوتوث ومنافذ
وبفضل خاصية اإلقران السلس لألجهزة 
عبر تقنية Apple CarPlay، فإن كل ما 
يرغب السائق بالوصول إليه متوافر 

بسهولة ضمن «كابتيفا».
وحتتوي شفروليه كابتيفا أيضا 
على مقود متعدد الوظائف للتحكم 
بنظام تثبيت السرعة، ونظام الصوت، 
واستقبال املكاملات الهاتفية، مما يوفر 
جتربة قيادة سلسة دون املساومة على 

مستويات السالمة.
وتشمل ميزات السالمة في شفروليه 
كابتيفا نظام الفرامل املانع لالنزالق مع 
إلكترونيا،  الفرملة  نظام توزيع قوة 
ونظام مساعد الفرملة، ونظام التحكم 
التحكم اإللكتروني  في اجلر، ونظام 
بالثبــــات، وفرامل ركن إلكترونية (فقط 
في Premier). وتوفــر السيارة حماية 
للسائــق والراكب األمامي من خالل 
وسائد هواء أمامية في جميع الطرازات، 
ووسائد هـواء جانبية للسائق والراكب 

.Premierو LS األمامي في طرازي
ولتعزيز مستويات الراحة، يأتي طراز 
Premier مع خاصية تشغيل احملرك من 
خالل الكبسة إلى جانب نظام دخول 
السيارة بدون استخدام املفتاح. وتساعد 
كاميرا الرؤية اخللفية في زيادة ثقة 
السائق أثناء القيادة في أماكن ضيقة، 
كما تدعم أجهزة االستشعار اخللفية 
املثبتة في زوايا السيارة األربع، وجهاز 
 ،Premier استشعار الركن األمامي في طراز
السائق عند اضطراره للقيادة في أماكن 
وزوايا ضيقة. ومع ميزات وتقنيات 
األمان النشطة لتسهيل عملية التنقل 
اليومي، توفر شفروليه كابتيفا جتربة 
قيادة استثنائية مع توفير مساحة 
واسعة للجميع. وستشكل شفروليه 
كابتيفا بالتأكيد رفيقا مثاليا للعائالت 
كثيرة التنقل، كما ستمثل عصرا جديدا 

لهذا االسم التجاري في املنطقة.

محرك اقتصادي

البطاقة التقنية

تقدم كابتيفا جتربة قيادة سلسة وممتعة، إذ إنها مزودة مبحرك 
بنزين رباعي األسطوانات بسعة ١٫٥ ليتر، وعمود كامات علوي 
املتغير للصمامات وشاحن  الديناميكي  التوقيت  مزدوج مع نظام 

توربيني سريع االستجابة.
ونظرا ألنها تتمتع بكفاءة ممتازة في استهالك الوقود مبعدل ١٣٫٤ 
كيلومتر/ليتر، فإن سائقي شفروليه كابتيفا اجلديدة كليا سيقضون 
وقتا أقل في التزود بالوقود، مما يتيح لهم مزيدا من الوقت للقيام 
باألشياء التي يحبونها بشكل أكبر. كما مت تزويد شفروليه كابتيفا 
بنظام حقن وقود متعدد النقاط، مما يتيح لها إيصال كمية دقيقة 

من الوقود لكل أسطوانة في الوقت املناسب.
ولضمان متتع سائق شفروليه كابتيفا بتجربة قيادة مريحة 
وممتعة، مت تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار 
مع ميزة التحكم بنقل السرعة لضمان تسارع وتباطؤ سلس وفعال. 
املدينة وعملية ركن السيارة في غاية  القيادة عبر  كما أصبحت 
السهولة مع نظام التوجيه املعزز كهربائيا الذي مت تزويد السيارة به.

٭ احملرك: رباعي االسطوانات مع شاحن توربيني
٭ السعة: ١٫٥ ليتر

٭ القوة: ١٤٩ حصانا
٭ العزم: ٢٥٥ نيوتن متر

٭ التسارع: من ٠ إلى ١٠٠ كلم/س في ٩٫٥ ثوان
٭ السرعة القصوى: ١٨٠كلم/س

CVT :٭ علبة التروس

برنامج الرعاية الشامل 
من شفروليه الغامن

تضمن «شفروليه الغامن» برنامج 
الرعاية لعمالئها والذي يشمل كفالة 
إلى ٣ سنوات أو ١٠٠  مجانية متتد 
ألف كم أيهما أول، باإلضافة إلى خدمة 
مساعدة إقليمية على الطريق ملدة ٤ 
سنوات مجانية، باإلضافة إلى ضمان 
توفير قطع الصيانة ضمن اإلقليم، 
يشمل برنامج الرعاية شفافية األسعار 
لتكاليف اخلدمة مع حتديد موعد الصيانة 
خالل يوم واحد وإجناز الصيانة خالل 
ساعة واحدة عند حجز املوعد مسبقا.

الشركة تدعوكم إلى زيارة معارضها 
وموقعها اإللكتروني للتعرف

على أحدث عروضها

«كابتيفا ٢٠٢١» متوافرة اآلن
في معارض «شفروليه الغامن»
بسعر يبدأ من ٤٦٩٩ دينارًا 


