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על  מתבססים  מהנתונים  חלק  לישראל.  בפועל  המיובאות  המכוניות  את  בהכרח  תואמים  ושאינם  הפקתו  למועד  עדכניים  נתונים  ומציג  בינלאומי  הינו  זה  בעלון  המידע 
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 2017 
לראשונה בישראל!

אחרי שהסעיר את השוק האמריקאי, ה-SUV המוביל של שברולט סוף סוף מגיע לישראל! 
אקווינוקס מציע את כל מה שאתם אוהבים בג'יפון - עוצמה, מרווח, עיצוב מרגש, 

נוחות וטכנולוגיה מתקדמת.



תחשבו על מרחבים עצומים, פתוחים, גדולים מהחיים וזה עוד לפני שיצאתם לדרך. אקווינוקס הוא רכב מרווח בסטנדרט שעוד לא ראיתם, עם חמישה מושבים 
נוחים ומפנקים ותא מטען הגדול בקטגוריה – 892 ליטר! באקווינוקס יש מקום לכל דבר- לנוסעים, לילדים, לציוד קמפינג או סתם למתוח את הרגליים עם מושב 

MULTI-FLEX הנע על מסילה ומאפשר דינמיות וגמישות בתוך חלל הרכב.

• הזזת המושב לאחור מוסיפה כ-20 ס"מ של מרווח לרגליים )סה"כ מגדיל את המרווח לעד 101 ס"מ(.
• הזזת המושב לפנים מגדילה את תא המטען משמעותית, השכבת המושב לפנים מגדילה אותו לממדים עצומים ויוצרת נפח אחסון מרבי של 1,804 ליטר!

התמונה להמחשה בלבד

SUV שחושב בגדול



כל העוצמה שאתה צריך

אקווינוקס הוא ג'יפון שמציע את כל החבילה: מרחב, עיצוב, חווית נהיגה וכמובן – עוצמה!
העברה  יחסי   6 עם  אוטומטית  הילוכים  לתיבת  המשודך  במיוחד  עוצמתי  ל'   2.4 מנוע  עם  מגיע  החדש  אקווינוקס 
וטכנולוגיית ה-ECOTEC המאפשרת נסיעה עוצמתית אך חסכונית שמביאה לצריכת דלק מרשימה של 9.4 ק"מ לליטר 

בנסיעה עירונית ו- 13.6 ק"מ לליטר בנסיעה בינעירונית.



הקוקפיט של אקווינוקס

אקווינוקס לא נשארת מאחור גם בעולם הקישוריות והסביבה הטכנולוגית ומציעה מגוון 
גאדג'טים מתוחכמים שיהפכו את חוויית הנהיגה שלך לנוחה יותר, יעילה יותר ומהנה יותר.
מערכת ה- MyLink היא מערכת חדשנית מבית היוצר של שברולט בעלת מסך מגע 7" 
קישוריות  באמצעות  שלך,  באקווינוקס  המולטימדיה  ניהול  כמרכז  ומשמשת  צבעוני 
BLUETOOTH מתקדמת תוכל לשלוט בסמאטרפון שלך, לבצע שיחות, לגשת לרשימת אנשי 

הקשר, להאזין למוסיקה בקלות ועוד.

התמונה להמחשה בלבד



אקווינוקס חלק מהמשפחה

לקום בבוקר, לקחת את הילדים לגנים ולבתי הספר, לנסוע לעבודה בדרכים המהירות, לצאת לטיול שטח משפחתי או לשתות קפה על שפת המעיין. 
אקווינוקס מגיע בכמה רמות גימור LS ו-LT כאשר ה-LT  קיימת גם בדגמי 4X2 ו- 4X4 מה שמוכיח שהוא רכב המולטי טאסקינג המושלם למשפחה שלך. 

המרווח העצום, הנוחות בכל אחד מהמושבים והעוצמה שבנסיעה תאפשר לך ולמשפחתך ליהנות מכל העולמות.

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

2.4L LS זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מרבי7.414בין-עירוני10.7עירוניאקווינוקס

2.4L LT 8.114בין-עירוני12.3עירוניאקווינוקס

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

  רמת האיבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

28/25/26,27LS / LT / LT AWD 6רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה


