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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 UMI שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.
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שברולט אקווינוקס
חדש בישראל!

מותר לך לרצות הכל



הפלוסים של שברולט

מנוע טורבו חסכוני
 חשוב לנו שתיהנו.

 דגמי שברולט מצוידים במנוע המבטיח
 שכל נסיעה תהיה חוויה מרגשת ועוצמתית,

ועם זאת חסכונית.

טרייד אין עתידי
 חשוב לנו שתתחדשו.

 לכל לקוח שלנו מגיע להתחדש לשברולט חדשה
כל 3 שנים, עם מסלולי טרייד אין משתלמים ונוחים.

הפלוס הראשון במותג
הכי אמריקאי שיש

 מתחיל דווקא בפריז. טפט קיר פשוט, בחדר מלון קטן, צד את עינו של נשיא שברולט ויליאם דוראנט,
 והיווה את ההשראה ללוגו המפורסם. או לפחות זה מה שמספרת האגדה. אגדה אחרת מספרת

 שזה לא היה טפט אלא מודעה בעיתון, ולא בפריז אלא בויסקונסין. קשה לדעת.
בכל מקרה, על דבר אחד כולם מסכימים- מדובר באגדה.

 מאז, הפלוס הפך לא רק לסמל של שברולט, אלא לאופן שבו אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. 
 לדבר הזה, שאותו אנחנו מחפשים בכל יצירה שלנו. בכל מפגש עם לקוח. בכל דרך חדשה. אם זה המנוע,

 שאצלנו הוא מנוע טורבו. אם זה ליצור SUV שגם נותן לך הכל וגם נותן לך את האפשרות האמיתית לקנות אותו.
 אם זו האחריות שלנו, הכוללת התחייבות לטרייד-אין עתידי לאחר 3 שנים,

כדי תוכל להתעסק אך ורק בליהנות מכל הפלוסים.

 היום, 100 שנה אחרי הפלוס הראשון, אחרי שייצר אינספור אגדות נוספות בעולם הרכב ומעבר לו,
 המותג שברולט ממשיך לחפש בכל פינה את הדרכים החדשות שלו, את הפלוס הבא שלו.

שלו, ושל הלקוחות שהולכים איתו לארוך השנים. לחיי הפלוסים שבדרך.



שברולט. מובילים במצוינות.
J.D. POWER שברולט היא הזוכה הגדולה של תחרות

4 פסלונים ב-4 קטגוריות שונות.
אנחנו גאים להמשיך ולהוביל במצוינות את תעשיית הרכב.

SILVERADO שברולט
 זוכה בקטגוריית רכב הפיק-אפ

לשנת 2015 ו-2016

CAMARO שברולט
 זוכה בקטגוריית רכב הספורט

לשנת 2016

J.D. POWER AWARDS היא תחרות הרכב השנתית הגדולה בארה״ב.
  הפרסים בתחרות מחולקים על בסיס סקרי דעת קהל

  הבוחנים קריטריונים של איכות, אמינות, ביצועים ועיצוב.

 שברולט גאה להעמיד לרשותכם את אפליקציית השירות –
 Chevrolet Complete Care, כדי שנוכל להמשיך ולהיות אתכם בקשר

 גם אחרי הקנייה. הורידו ותיהנו מחוויית שירות אישית ומאובטחת,
שהופכת את תפעול הרכב לקל וזמין. נסיעה בטוחה כששרותי הדרך תמיד איתך.

ועודשירותי דרך שירותי מוסך תפעול הרכב מרחוק מוקד 24/7

הכירו את
 מהפכת השירות

  של שברולט

הורידו אותה ב-

EQUINOX שברולט
 זוכה בקטגוריית הקרוסאובר

לשנת 2016

SPARK שברולט
 זוכה בקטגוריית המיני

לשנת 2016



שברולט אקווינוקס החדש. 
קרוסאובר האפשרויות הבלתי מוגבלות

זה.  פעם בתקופה מגיע קרוסאובר שמביא את אמריקה הגדולה, המודרנית, לישראל. אקווינוקס החדש הוא בדיוק 
עשיר בכל מה שטוב באמריקה, הוא הקרוסאובר הכי עוצמתי והכי מרווח שאי פעם הגיע לישראל. מעבר לעוצמה ולמרחב 

שלו הוא מציג סטנדרט חדש גם עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ועיצוב מוקפד עד לפרטים הקטנים ביותר.
עם שברולט אקווינוקס החדש מותר לך לרצות הכול.



לרצות הכל ולקבל הכל
אקווינוקס החדש מגיע עם כל האבזור שתמיד חלמת עליו בקרוסאובר. מפתח חכם, בקרת אקלים מפוצלת*, מערכת ביטול רעשים 

אקטיבית, מערכת מולטימדיה מקורית Chevrolet MyLink עם תמיכה בממשק Apple CarPlay**, דלת תא מטען חשמלית*, 
התנעה מרחוק*, מרחב פנימי ענק, המנוע הכי עוצמתי והמרווח הפנימי הכי גדול הם רק חלק ממה שלאקווינוקס יש להציע לך.

LT ברמת גימור*
**בכפוף לתאימות מכשיר הטלפון ובכפוף לזמינות האפליקציה בישראל



הגודל כן קובע
 כמו אמריקה, גם בשברולט אקווינוקס החדש, הכול גדול יותר. שברולט אקווינוקס מעמיד לרשות המשפחה שלך
 את נפח האחסון הגדול בישראל - עד 1,798 ליטר - לכל מה שהיא צריכה, ותא נוסעים מרווח המבטיח שלכולם

תהיה נסיעה נעימה, נוחה ושקטה.

*בתקן SAE, מושב אחורי מקופל



כח אמריקאי טהור
לסביבת נהג ונוסעים כמו של האקווינוקס, מגיע מנוע ראוי שישלים את החוויה, ולכן האקווינוקס החדש מצויד במנוע 1.5 ל' טורבו, 
170 כ"ס, הכי עוצמתי בקטגוריה ובעל פעולה חלקה, עם האצה מ-0 ל-97 קמ"ש ב-9 שניות. זה כוח שיודעים לייצר רק באמריקה.



טכנולוגיה זה אקווינוקס
אנחנו מאמינים שתפקיד הטכנולוגיה הוא להפוך את החיים שלנו לקלים יותר ובדיוק בגלל זה – האקווינוקס החדש מגיע עם 
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בכל התחומים. החל מחוויית הנהיגה עם מרכז מידע צבעוני* לנהג באמצעותו ניתן לשלוט על 
הטלפון** מבלי להוריד את הידיים מההגה, מערכת מולטימדיה מקורית Chevrolet MyLink עם ממשק איכותי ומהיר, תמיכה 
ב-Apple CarPlay***, מערכת לביטול רעשים, מפתח חכם, וטכנולוגיית ה-Start/Stop, ועד מערכות הבטיחות המצוידות 

ב-Teen Driver ומערכת לסיוע במניעת שכחה ברכב*.

*ברמת גימור LT, ** ניתן לבצע פעולות נבחרות. יש להיוועץ בנציג מכירות ולעיין בספר הרכב לקבלת רשימת יכולות מפורטת, 
*** בכפוף לתאימות מכשיר הטלפון ובכפוף לזמינות האפליקציה בישראל

 דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: FMVSS. ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק�מ*

7.413בין-עירוני9עירוני

  רמת האבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

31,30LS / LT5רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה


