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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 
שברולט קפטיבהקדם 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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הגיע הזמן ליהנות בזמן הפנוי שלך

תמיד רצית לצאת מהשגרה, לבלות, לנפוש, ליהנות מהזמן הפנוי ולמצות אותו. 
תמיד חלמת על רכב המשלב חידושים טכנולוגיים, עיצוב חיצוני רענן ובטיחות מושלמת יחד עם ביצועים מרגשים. 

אתה יכול להפסיק לחלום ולהתחיל ליהנות מרכב כזה. שברולט גאה להציג את קפטיבה, רכב פנאי דינאמי, 
המעניק לך את כל האיכויות אליהן אתה שואף, בגרסת 7 מקומות ישיבה. 

זה הזמן שלך ליהנות בכל נסיעה ובכל דרך. שברולט קפטיבה . כל מה שאתה צריך ברכב פנאי.



נוחות מקסימלית
עם 7 מקומות ישיבה מודולריים

אתם מוזמנים להכיר רכב פנאי איכותי, שנועד לנהיגה חוויתית בכל מקום ובכל זמן. תא הנוסעים המעוצב והמרשים, יחד עם מרחב פנימי נדיב 
הכולל 7 מקומות ישיבה, מבטיחים לכם הפתעה נעימה וחוויה מרגשת בכל דרך. שברולט קפטיבה החדשה עם מנוע טורבו-דיזל המשלב בין 
ביצועים מושלמים וחיסכון בדלק. המנוע, בנפח 2.0 ל׳, המספק 167 כ״ס ו-40.8 קג״מ, עומד בתקן EURO 6 ויעניק לכם את כל העוצמה הנדרשת בכל 
דרך. כדי שתוכלu לבחור כיצד ליהנות מחווית נהיגה המתאימה לסגנון שלכם, שברולט קפטיבה החדשה מציעה לכם תיבת הילוכים אוטומטית 6 
הילוכים עם אפשרות להעברת הילוכים ידנית, ״טיפטרוניק״, שתאפשר לכם לנהוג במצב אוטומטי מלא או במצב ידני. הקפטיבה החדשה מצוידת 

במתלים אחוריים בעלי איזון אוטומטי, לשמירה על איזון ואווירודינאמיות של הרכב, כמו גם על נוחות הנוסעים.

שברולט קפטיבה, בעלת קימורים וקווי מתאר דינמיים, פנסי חזית 
בולטים עם תאורת יום LED, גריל קדמי דומיננטי וקצה מפלט כפול, 

מעניקה לך נוכחות מרשימה והחלטית יותר מאי פעם.



שברולט קפטיבה מציגה שילוב מושלם של טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר, לצד עיצוב חדשני ונוכחות עוצרת נשימה. סביבת הנהג מעניקה הרגשה 
יוקרתית. ברגע שתתיישב על כיסא הנהג, תיהנה משדה ראיה מושלם ומתחושת שליטה מוחלטת ברכב. הקפטיבה החדשה תוכננה על פי סטנדרטים 
של איכות, העונים על הדרישות הגבוהות ביותר והיא משלבת באופן אבסולוטי את תנוחת הישיבה שלכם יחד עם חוויית נהיגה מיוחדת. הנדסת האנוש 
המתקדמת, הגימור האיכותי, המושבים המתכווננים בציפוי עור סינתטי משולב בד )ברמת גימור LT(, יחד עם שפע אביזרי נוחות, מעניקים נוחות ישיבה 

מושלמת ותורמים לתחושת הנאה בנהיגה, בכל מקום ובכל דרך.

טכנולוגיה מתקדמת בעיצוב חדשני



 בטיחות וביטחון
בסטנדרטים הגבוהים ביותר!

4 בלמי דיסק עם מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה.
 6 כריות אוויר:

 זוג כריות קדמיות
 זוג כריות צד

זוג וילונות צד מתנפחים
Electronic Stability Program( ESP( - מערכת בקרת יציבות.

Descent Control System( DCS( - מערכת בקרה לנסיעה במורד תלול, המסייעת לנהג לבלום את הרכב בעת 
ירידה תלולה בכוח המנוע, במקום השימוש בבלמים. המערכת מופעלת בלחיצה על כפתור.

משענת ראש מתכווננת בשורות המושבים הראשונה והשנייה.
.ISOFIX עיגוני מושב בטיחות לילדים מסוג
חיישני חניה מקוריים עם התראה קולית.

בלם חניה חשמלי.

  שברולט קפטיבה מצוידת בחבילת בטיחות ללא פשרות, הכוללת מגוון רחב ביותר של מערכות 
  בטיחות המספקות לנהג ולנוסעים, הגנה מירבית מפני כל פגיעה אפשרית ושקט נפשי בכל נסיעה ובכל דרך.



בכל פנאי שתבחר

* 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.
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