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המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל .חלק מהנתונים מתבססים על
מכוניות קדם ייצור ,חברת  UMIשומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

שברולט קרוז הדור הבא

 WELCOMEשברולט קרוז הדור הבא
שברולט קרוז הדור הבא מגיעה לישראל ומביאה איתה בשורה חדשה לעולם המשפחתיות .עם מנוע טורבו חדש לחלוטין,
מרחב פנימי משופר ,מערכות טכנולוגיות מתקדמות ועיצוב אווירודינמי מלוטש ,קרוז הדור הבא ממציאה את עצמה מחדש
ומוכנה יותר מתמיד להעניק למשפחתך חוויית נסיעה אחרת.

משפחתית עם ביצועים
אומרים שמשפחה זה כוח ,אבל משפחה עם טורבו זה הרבה יותר כוח! ועכשיו ,עם שברולט קרוז הדור הבא תוכלו להיות
משפחה יוצאת דופן על הכביש .מנוע טורבו חדש לחלוטין בנפח  1.4ליטר המספק  153כ"ס! יביא אתכם ל 100-קמ"ש
לפני תספיקו לספור עד  .8ככה זה כשקרוז מאיצה מ 0-ל 97-ב 7.7-שניות .המהנדסים שלנו תמיד חושבים גם
על החיסכון שלכם ותכננו את המנוע החדש כך שיהיה יעיל במיוחד ,בזכות מערכת  START/STOPהמדוממת את הרכב בעת עצירה.

מסובבת ראשים
מכל כיוון וזווית שתסתכלו עליה ,תוכלו להבחין בעיצוב החדש והמרשים של שברולט קרוז הדור הבא.
מיטב מעצבי הרכב שקדו על עיצוב אווירודינמי מלוטש בשילוב תאורת יום  ,LEDהלקוחים מעולמות רכבי היוקרה,
וזאת כדי להפוך את שברולט קרוז מעוד משפחתית לרכב ספורטיבי ועוצמתי .ההשקעה בעיצוב ניכרת בכל
הדגמים של שברולט קרוז הדור הבא ,החל מדגם ה PREMIER -היוקרתי ועד גרסת ההאצ׳בק הסופר ספורטיבית.

אבזור עשיר ומפנק
מעבר למנוע העוצמתי והעיצוב המרגש ,רכב משפחתי חייב להיות נוח.וגם בזה שברולט קרוז הדור הבא מספקת את
הסחורה.לדגם החדש מרחב פנים משופר בזכות בסיס גלגלים של  270ס"מ שהופך את הנסיעה במושב האחורי
לנוחה במיוחד.
כיול מתלים חכם המשלב בין שיכוך אופטימלי לאחיזה מירבית על הכביש תורם לנסיעה נוחה ושקטה במיוחד.
ברמת גימור  ,PREMIERתוכלו ליהנות מאבזור בסטנדרט מהגבוהים בקטגוריה:
 מושבי עור מתכווננים בלחיצת כפתור
 מפתח חכם עם כניסה ללא מפתח והתנעה בלחיצת כפתור
 התנעה מרחוק
 תאורת אווירה בחלל הנוסעים ועוד

קישוריות מתקדמות
מכונית משפחתית ,כשמה כן היא ,אמורה להעניק חוויה לכל המשפחה .היא מזמן כבר לא עוד כלי רכב להגיע
מהבית לעבודה ,לבתי הספר ולגני הילדים .זאת הסיבה שקרוז מוקפת בטכנולוגיית בידור חדשנית הכוללת את
מערכת  Chevrolet MyLinkעם מסך טאצ'  7אינץ' צבעוני ומתקדם ,שתהפוך כל נסיעה שלכם לזמן איכות
משפחתי .שברולט קרוז מציעה לראשונה תמיכה ב Apple CarPlay-ו .*Android Auto-מערכת זו מסנכרנת
את הסמארטפון ונותנת לך גישה למפות שלך ,הודעות הטקסט ,המוסיקה ועוד באמצעות פקודות קוליות או מסך
המגע שבמכוניתך .מערכת חכמה ונוחה זו ,מסייעת לך לשמור את מבטך במקום שאליו הוא שייך  -על הכביש.
* בכפוף לתאימות המכשיר ובכפוף לזמינות האפליקציה בישראל.
**  Apple CarPlayו Android Auto-הינם סימנים רשומים של  Appleו.Google-

 Teen Driverההורה המלווה של שברולט
אנחנו בשברולט יודעים שבטיחות ילדיכם חשובה לכם גם כשאתם לא איתם ברכב .לכן פיתחנו את מערכת Teen Driver
המדווחת על מאפייני הנהיגה ברכב ועוזרת לנהגים צעירים לפתח כישורי נהיגה נכונים.
• דיווח מהירות מרבית • הגדרת מהירות מרבית (לא מגביל מהירות) • גישה מוגנת על ידי סיסמה • דיווח הפעלת בקרת יציבות
• דיווח מרחק נסיעה • השתקת הקול במערכת השמע עד לחגירת חגורות בטיחות על ידי הנהג והנוסע במושב הקדמי.

סטנדרט הבטיחות הגבוה ביותר
בטיחות היא הדבר החשוב ביותר ברכב ,בייחוד כשמדובר ברכב משפחתי .בדיוק בגלל זה שברולט קרוז הדור הבא היא המשפחתית היחידה
בקטגוריה שמגיעה עם  10כריות אוויר בכל רמות האבזור .בשילוב עם מערכת  ,Teen Driverקרוז הדור הבא מספקת הגנה מלאה לך ולאנשים
החשובים לך ביותר .בנוסף ,שברולט קרוז הדור הבא מגיעה עם מצלמת נסיעה לאחור כסטנדרט .הכל כדי שתרגיש הכי בטוח שאפשר.
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דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
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דרגה 7
6
בין-עירוני
8.1
סדאן  1.4T Preimerעירוני
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן** .FMVSS :הדרגה מחושבת
דרגה 7
6.2
בין-עירוני
8.1
האצ'בק  1.4T LTעירוני
לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
*כל הנתונים הינם נתוני מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה .יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל .פרטים מדוייקים ועדכניים ימסרו ע”י
איש המכירות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

