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التميز المطلق.
شفروليه كوبالت سيارة عملية وتمتلك تصميمًا 

مميزًا يلفت األنظار على الطرقات المتنوعة. 
إنها سيارة صالون مريحة وتقدم مقاعد أمامية 

عريضة وحيزًا أكبر للساقين لركاب المقاعد الخلفية 
باإلضافة لميزة طي المقاعد الخلفية المنقسمة 

بنسبة 40/60. يقدم صندوق األمتعة الرحب مع 
المقصورة الداخلية حيزًا كبيرًا للتخزين يصل حتى 

563 لتر لتتمكن من أخذ كل ما تحتاجه من األمتعة 
أينما ذهبت. كوبالت متوفرة بعشرة ألوان خارجية 

مميزة وتلبي ذوق الجميع.

السفر أصبح ممتعًا مع كوبالت.
عندما ترغب بالسفر إلى مكان ما فإنك ستحتاج 

لمركبة مريحة وممتعة أثناء القيادة لمسافات 
طويلة وهذا تمامًا ما توفره شفروليه كوبالت ألنها 

تمتلك محركًا قويًا معززًا بناقل حركة أوتوماتيكي 
سداسي السرعات لتمنحك قيادة سلسة وأداًء 

متميزًا مع الحفاظ على مستويات منخفضة 
الستهالك الوقود تقدر بـ 14.9 كم/لتر. كوبالت 

تمنحك وباقي الركاب مستويات متقدمة من 
األمان مع الوسائد الهوائية األمامية المزدوجة 

 والبنية المتينة لهيكلها المصنوع من الفوالذ
شديد المتانة لينعم الجميع براحة البال واالستمتاع 

بكل الرحالت.

تالئم كل احتياجاتك.

1. ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

2.   مقاعد خلفية منقسمة بنسبة 40/60.

3. حيز ضخم لتخزين األمتعة.
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ALL IN CONVENIENCE.
1. 6-Speed automatic transmission.
2.  60/40 split-folding rear seats.
3.  Cavernous trunk storage space .

UNCOMPROMISING IN EVERY WAY.
When it comes to sheer practicality 
and functional design, few cars stand 
out like the Chevrolet Cobalt. This 
roomy and comfortable saloon has 
been designed to offer wider front 
seats, increased legroom for rear 
passengers and 60/40 split folding 
rear seats. The cavernous trunk and 
interior combined offer up to 
563 Liters of cargo space, making it 
easy to take more of the things you 
love with you wherever you go.

THE SMART WAY TO TRAVEL. 
A 6-speed automatic transmission 
harnesses the capable engine to 
provide a smooth driving experience 
whilst still managing to offer up an 
incredible 14.9KM/L fuel economy. 
Dual air bags and a high strength steel 
body structure ensure that you and 
your passengers are as safe as 
possible, giving you the peace of mind 
that you need to really enjoy 
everything that the road has to offer.



SPECIFICATIONSمزايا المركبة

PERFORMANCE LTZ LTZ األداء

Engine 4 Cylinder / 1.5L / DOHC DOHC / ٤ اسطوانات / 1.5 لتر المحرك

Transmission 6 Speed AT ناقل الحركة 6 سرعات أوتوماتيكي

Horsepower  105 القوة الحصانية  105

Wheel 15" Alloy العجالت معدن قياس 15 إنش

Grille Chrome الشبك كروم

Fog Lamps Front / Rear مصابيح الضباب أمامية وخلفية

Air Bags Dual الوسائد الهوائية مزدوجة

Brake System  ABS ABS نظام الفرملة

Interior Trim Cloth فرش المقصورة قماش

Radio AM/FM Stereo with CD, Clock, MP3 MP3 ساعة، تشغيل ،CD مع مشغل AM/FM الراديو ستيريو

Speakers 4 مكبرات الصوت 4

Rear Seat 40:60 Split المقعد الخلفي منقسم بنسبة 40:60

Seat Adjuster 4 way Driver / 2 way Passenger  4 اتجاهات لمقعد السائق / اتجاهين لمقعد 
الراكب األمامي

تعديل المقعد

Sun Visor With Vanity Mirror الحاجب الشمسي مع مرايا الزينة

Power Windows Driver / Passenger/ Rear جهة السائق والراكب األمامي والجهة الخلفية النوافذ الكهربائية

COLORSاأللوان

أحمر المع SUPER REDأصفر HIGHWAY YELLOW

SMOKEY BEIGEبيج BORACAY BLUE METALLICأزرق معدني ARTEMIS GREYرمادي

SWITCHBLADE SILVER METALLICفضي معدني BLACK MEET KETTLEأسود فاتح SUMMIT WHITEأبيض

BURNT COCONUT METALLICبني داكن معدني MISTY LAKE METALLICأزرق فاتح معدني RED - E METALLICأحمر معدني

 المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.

Specifications and features mentioned in this catalogue do not come in standard in all models.
Please refer to the local dealer for details



When you buy a Chevrolet, you don’t just take home a new car. You also enjoy the peace of mind that makes driving your Chevrolet a pleasant experience. 

MIDDLE EAST VEHICLE TESTING

Every Chevrolet is tested in the region, so we know it can withstand the climate. Then, before launch, we check and double-check every inch of the vehicle for optimal performance. Chevrolet specifically
develops many of its features - including its air conditioning, engine cooling systems, and paint - to perform in tough conditions. The result is a car you can depend on.

COURTESY VEHICLE PROGRAM 
Chevrolet strives for your convenience. In the unlikely event of a warranty repair involving extended repair times, you may be offered a suitable courtesy vehicle for your convenience.

CHEVROLET PARTS 
Chevrolet’s region-wide dealer network is supported by a well-stocked parts distribution center, ensuring constant availability of parts to keep your vehicle on the road. 
Chevrolet parts are priced to ensure low cost of maintenance and at the same time guarantee that you get genuine parts at competitive prices.

CHEVROLET CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES
All of our certified pre-owned vehicles come with the confidence of:
• A 110+ point quality inspection
• A minimum 12-month warranty 
• 24-hour roadside assistance
• A 7-day exchange option

Terms and conditions apply. Please contact your local Chevrolet dealer for more information.

1 HOUR MAINTENANCE
At Chevrolet, we know how valuable your time is.
Which is why all our service centers offer a
guaranteed 1 hour service on all Chevrolet vehicles,

when booked two days in advance.

2 DAYS GUARANTEED BOOKING
Nobody likes having to wait to book a service.
Which is why with Chevrolet Complete Care,
you can get a service booking with
2 days advanced notice.

3 YEARS OR 100,000 KM WARRANTY
Everybody likes to feel reassured.
Which is why Chevrolet Complete Care offers
a comprehensive 3 year or 100,000 km warranty 
on all Chevrolet vehicles.

4 YEARS FREE ROADSIDE ASSISTANCE
It's good to know that somebody is always there
for you. Which is why Chevrolet Complete Care
offers a 4 year regional roadside assistance 
service for free.

2 DAYS 

GUARANTEE

COMPLETE CARE 

ك سّيارة شفروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذہ التجربة وتزيدها متعة. أن تتمَلّ

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير
أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة*

عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على راحتك، قد ُتقّدم لك شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شفروليه األصلية، ستنعم سّيارتك بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة

كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

COMPLETE CARE 

2 DAYS 

GUARANTEE

ساعة واحدة إلنجاز الصيانة
في شفروليه، نحن نقدر ونحترم وقتك.

ولهذا السبب فإن مراكز الخدمة لدينا تضمن لك انجاز 
الخدمة خالل ساعة واحدة فقط عند حجز الموعد قبل يومين.

يومان كحد أقصى لتحديد الموعد
ال أحد يرغب باالنتظار ليحصل على موعد تقديم الخدمة،

ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يضمن لك حجز موعد
الخدمة خالل يومين فقط.

*3 سنوات ضمان اقليمي أو ١٠٠,٠٠٠ كم

الكل يفضل أن يشعر باالطمئنان، ولهذا السبب فإن تعهد
شفروليه الشامل يقدم ضمان اقليمي لمدة 3 سنوات

أو 100,000 كم على سيارات شفروليه.

*4 سنوات مساعدة اقليمية على الطريق

إنه لشيء رائع أن يكون هناك من يساندك عند الحاجة،
ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يقدم خدمة

المساعدة اإلقليمية على الطريق بشكل مّجاني لمدة 4 سنوات.



ROADSIDE ASSISTANCE
Welcome
Chevrolet Roadside Assistance is available to all owners of newly purchased Chevrolet vehicles in the following countries: 
Bahrain • Jordan • Saudi Arabia • Kuwait • Lebanon • Oman • Qatar • UAE • Yemen

Toll-free helplines in Arabic and English provide assistance 24 hours a day, 365 days a year in the event of the unexpected, including mechanical failure and accidents.

The benefits are provided throughout the warranty period, regardless of mileage, from the date of delivery of your new Chevrolet.

This booklet explains all the benefits you are entitled to through the Chevrolet Roadside  Assistance Plan, which is designed to provide immediate access to minor repairs 
or towing for emergency situations.

So...  * If you get a flat tire. 
 * If your vehicle is stuck in the sand. 
 * If you run out of fuel. 
 * If you have a dead battery. 
 * If you have a mechanical failure. 
 * If you have an accident.

Whatever the problem, Chevrolet is at your assistance, taking the anxiety out of uncertain situations, with round-the-clock emergency help.

If your vehicle runs out of fuel, Chevrolet Roadside Assistance will ensure that enough fuel reaches you, so that you can get to the nearest service station.

Flat or leaking tires will be removed and replaced free of charge, although drivers will be  responsible for repair cost to all damaged tires. In most instances, towing will be 
provided free of charge, up to a limit of US $150. The only exception to this is for drivers involved in an accident. In such cases, drivers will be required to meet the towing 
costs directly, but will be able to use Chevrolet Roadside Assistance to request all necessary help.

The US $150 limit applies to sand extraction but remember, help is only a call away, 24 hours a day, however far out in the desert you may be.

If the repairs needed in the event of a mechanical failure are so extensive that you are unable to continue your journey on the same day, Chevrolet Roadside Assistance will 
provide you with hotel accommodation, or make arrangements to reach your destination or place of residence,  or provide economy class air travel or other appropriate 
transportation within the GCC, Lebanon, Jordan and Yemen.

Benefits:
Welcome to Chevrolet Roadside Assistance, the peace-of-mind ownership package from GM. Designed to provide you with an unequalled measure of convenience and 
security wherever  you are, whatever the problem, Chevrolet Roadside Assistance will get you home safely.

Roadside Assistance Checklist
In the event of any emergency, whether it be mechanical failure or accident, follow these simple guidelines:

 *  Stay as calm as possible.
 *  Call Chevrolet Roadside Assistance immediately.
 *  If young children are in the car, ensure that they are comfortable and reassured, and please don’t leave them alone if you have to go off to call for assistance.
 *  Have your Vehicle Identification Number available. You will find this number on the left-hand side of your car’s instrument panel. It is also visible through the 

windshield from the car’s exterior. It is also available on your registration card and on your warranty booklet.
 *  In order to help us reach you as quickly as possible, try and be as specific as you can about your whereabouts.
 *  If you want us to call family or colleagues, we’ll make all the necessary calls.

مرحــبـــًا 
 تتوفر خدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات لكل مالكي سيارات شفروليه في الدول التالية:

البحرين، األردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، ُعمان، قطر، اليمن واإلمارات العربية المتحدة.

تتوفر خطوط للمكالمات المجانية باللغة العربية واإلنكليزية على مدار 24 ساعة في اليوم، طيلة 365 يومًا في  السنة، للمساعدة على الطرقات، عند وقوع عطل ميكانيكي أو حادث طارئ.

ُتمنح المزايا طوال فترة الضمان، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسليمك سّيارتك شفروليه الجديدة، وبغض النظر  عن المسافة المقطوعة.

يقدم هذا الكتيب شرحًا لكافة المزايا المتاحة لك من خالل برنامج شفروليه للمساعدة على الطرقات. وقد صممت لتمنحك إذنًا فوريًا للقيام بإصالحات طفيفة أو سحب المركبة في 
الحاالت الطارئة.

 لذا...
في حال تسرب الهواء من أحد إطاراتك.  *   

في حال انغراز سيارتك في الرمل.  *   
في حال نفاذ وقود سيارتك.  *   

في حال توقف البطارية عن العمل.  *   
في حال تعطل سيارتك.  *   

في حال الحوادث الطارئة.  *  

ومهما كانت المشكلة، فإن شفروليه مستعدة دائمًا لمساعدتك على التخلص من القلق  وانشغال البال في حاالت غير موثوقة، بفضل مساعدة طارئة تتوفر على مدار الساعة.

إذا ما نفذ الوقود من مركبتك، فإن خدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات  ستؤمن حصولك على كمية من الوقود بحيث يمكنك الوصول إلى أقرب محطة لتعبئة الوقود.

سيتم نزع اإلطارات المثقوبة أو الفارغة من الهواء واستبدالها مجانًا، علمًا بأن مسؤولية تسديد نفقات إصالح  اإلطارات المعطوبة تقع على عاتق السائق. في معظم الحاالت سيتم توفير 
خدمة السحب مجانًا إلى حد أقصى تبلغ تكاليفه 150 دوالرًا أمريكيًا.  االستثناء الوحيد لهذا األمر هو بالنسبة للسائقين المتورطين في حادث طارئ، في مثل هذه الحاالت،  سيطلب من 

السائقين دفع نفقات السحب مباشرة، إال أنه سيكون في وسعهم استخدام كافة  التسهيالت الالزمة لطلب خدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات.

يطبق الحد األقصى للتكاليف بقيمتها البالغة 150 دوالرًا أمريكيًا كذلك بالنسبة  لسحب المركبات العالقة في الرمال، لكن تذكر أن الخدمة متوفرة بمجرد اتصال هاتفي واحد  على مدار 24 
ساعة في اليوم، مهما بعدت مسافة موقعك في الصحراء.

في حال تعدد االصالحات الالزمة التي يتوجب القيام بها نتيجة العطل أو الحادث، األمر الذي يجعلك غير قادر على  إتمام رحلتك في نفس اليوم، ستوفر لك خدمة شفروليه للمساعدة 
على الطرقات مصاريف اإلقامة في فندق  أو التمويل الالزم للوصول إلى مكان إقامتك الدائم أو سفر عن طريق الجو بالدرجة السياحية أو أي وسيلة نقل  أخرى ضمن دول مجلس التعاون 

الخليجي، لبنان، اليمن واألردن*.

المزايا:
أهاًل بكم مع خدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات، والتي تعني راحة البال المنشودة للمالكين من  جنرال موتورز. لقد صممت لتمنحك درجة ال تضاهى من الراحة واألمان أينما كنت. 

مهما كانت المشكلة، فإن  خدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات ستؤمن عودتك سالمًا إلى منزلك.

قائمة المساعدة على الطرقات لفحص األعطال
عند وقوع أي حالة طارئة، إن كان ذلك بسبب عطل ميكانيكي أو حادث ما، اتبع هذه التعليمات،  وستجد أن التعامل مع األمور قد أصبح أكثر بساطة:

حافظ على هدوئك قدر اإلمكان.  *  
اتصل فورًا بخدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات.  *  

إذا ما كان هناك أطفال في المركبة، تأكد من راحتهم واطمئنانهم، نرجو عدم تركهم منفردين إذا ما دعت الحاجة  إلى ذهابك لطلب المساعدة.  *  
ضع رقم التعريف الخاص بمركبتك في متناولك، يمكنك أن تجد هذا الرقم فوق الجهة اليسرى من لوحة القيادة،  ويمكن رؤيته بوضوح عبر أسفل الزجاج األمامي  *   

من الخارج، كما أنه يتوفر على بطاقة التسجيل وعلى دفتر الكفالة.   
حدد بدقة الموقع الذي أنت فيه لمساعدتنا على الوصول إليك بأسرع ما يمكن.  *  

إن أردتنا أن نقوم نيابًة عنك باالتصال بالعائلة أو الزمالء، فسوف نقوم بإتمام كافة االتصاالت الضرورية.  *  

شفروليه لخدمات المساعدة على الطرقات



24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

YOU CAN REACH US 24 HOURS A DAY, 365 DAYS A YEAR.

Calls to Chevrolet Roadside Assistance are always answered by trained Arabic and English speaking advisors to ensure that 
you and your vehicle get safely back on the road with minimum inconvenience.

If you can’t get in touch with family or colleagues, no problem.  Chevrolet Roadside Assistance will call on your behalf, 
so that whoever may be expecting you knows what’s going on.

Chevrolet Roadside Assistance telephone numbers for each country are listed below.

No problems...
 *  Towing to your selling retailer (distance permitting) or the nearest Chevrolet retailer, up to a limit of US $150. If you choose a Chevrolet Service Center that is 

further away than the one closest to the site of breakdown, and towing exceeds the US $150 limit, then we will ask that you pay the extra cost of service.

 *  Extraction from sand is subject to the US $150 limit. Your Chevrolet Roadside Assistance advisor will inform you of the limit during your call.

 *  Flat tires/leaking tires will be removed and replaced with your spare, free of charge. The cost incurred for the repair of all damaged tires is the responsibility 
of the vehicle owner.

 *  Emergency Fuel Service will provide enough fuel to get you to the nearest fuel station (maximum 3 gallons).

 *  If you break down outside your country of residence, hotel expenses will be paid for the vehicle owner at a rate up to US $120 per day, up to a maximum of three 
days. This applies if the breakdown cannot be repaired on the same day as determined by the Chevrolet Service Center.

 *  If you break down outside your country of residence, economy class air travel costs will be paid to get you, and a limited number of passengers, back to your usual 
place of residence. This applies if repair time exceeds 48 hours following breakdown as determined by the Chevrolet Service Center.

 *  Travel expenses to retrieve the vehicle after repair. The cost of economy air tickets and taxis are covered on an approved Chevrolet Roadside Assistance Case. 
Hotels, meals and telephone calls incurred while retrieving your vehicle are not included in Chevrolet Roadside Assistance coverage.

 *  Transmission of urgent messages. In order to keep family and colleagues up to date with what’s happening, Chevrolet Roadside Assistance will make all necessary 
calls on your behalf, free of charge.

BAHRAIN: 8000 1779

JORDAN: 06-585 1645

KSA: STC 800897 3779

KSA: MOBILY 800850 0006

KSA: ZAIN 800850 0006

KUWAIT: 225 83611

LEBANON: 01-613 334

OMAN: 2479 9199

QATAR: 00800 97318

YEMEN: +973 1757 7077 

UAE: 800035 702828

INTERNATIONAL: +973 1757 7077

تتم اإلجابة على االتصاالت الهاتفية بخدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات من قبل استشاريين مدربين،  ناطقين باللغتين العربية واإلنكليزية، وذلك حرصًا على عودتك سالمًا أنت 
ومركبتك إلى الطريق بأقل قدر ممكن  من اإلنزعاج.

إن لم يكن بمقدورك االتصال بالعائلة أو الزمالء، ال يوجد مشكلة... ستقوم خدمة شفروليه للمساعدة  على الطرقات باالتصال نيابًة عنك، وبذلك فإن أي شخص يكون بانتظارك، 
سيصبح على علم بما هو حاصل.

األرقام الهاتفية لخدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات في كل دولة تم تدوينها فيما يلي:

ال يوجد مشكلة...
*  خدمة السحب إلى الوكيل أو الموزع الذي قمت بشراء مركبتك منه )إذا سمحت المسافة بذلك( أو  إلى أقرب مركز معتمد لشفروليه بكلفة ال تتعدى 150 دوالرًا أمريكيًا وفي   

 حال اختيارك لمركز معتمد آخر لصيانة  مركبات شفروليه يبعد مسافة أطول من المركز األقرب لموقع العطل أو الحادث، بحيث تزيد تكاليف خدمة السحب  عن الحد البالغ 150 
دوالرًا، فسنقوم بمطالبتك بتسديد التكاليف اإلضافية المترتبة على هذه الخدمة.

*  تكاليف استخراج المركبة من الرمال حددت بقيمة تبلغ 150 دوالرًا أمريكيًا. سيقوم استشاري خدمة شفروليه  للمساعدة على الطرقات بإعالمك بالحد   
األقصى للتكاليف خالل مكالمتك.

*  سيتم نزع اإلطارات المثقوبة واستبدالها بإطارك االحتياطي مجانًا. التكاليف المترتبة على إصالح كافة  اإلطارات المعطوبة تقع مسؤولية تغطية نفقاتها على    
عاتق مالك المركبة.

*  الخدمة الطارئة للتزود بالوقود ستؤمن لك وقودًا كافيًا إليصالك إلى أقرب محطة بترول )3 جالونات كحد أقصى(.  

*  عند مواجهتك لعطل خارج دولة إقامتك، سيتم دفع مصاريف اإلقامة الفندقية لمالك المركبـة  بسعر يومي ال يتعدى 120 دوالرًا أمريكيًا ولمدة 3 أيام كحد أقصى.   
هذا يتم في حال عدم  التمكن من إصالح العطل في نفس اليوم وفقًا لما يحدده مركز خدمة صيانة شفروليه المعتمد.

*  عند مواجهتك لعطل خارج دولة إقامتك، سيتم دفع تكاليف تذاكر سفر جوي بالدرجة السياحية  لنقلك مع عدد محدود من الركاب إلى دولة إقامتك المعتادة.   
هذا يتم في حال تعدي وقت اإلصالح مدة 48 ساعة بعد حدوث العطل، كما تم تحديده من قبل مركز خدمة صيانة شفروليه.

*  مصاريف السفر الستعادة المركبة بعد العطل أو الحادث. إن تكاليف تذاكر السفر بالدرجة السياحية وسيارات األجرة مغطاة في حاالت برنامج شفروليه للمساعدة   
على الطرقات المتوافق عليها. اإلقامة في الفندق، وجبات الطعام والمكالمات الهاتفية ال تشملها تغطية برنامج شفروليه للمساعدة على  الطرقات أثناء استعادة مركبتك.

*  نقل الرسائل العاجلة، ألجل إطالع عائلتك وزمالئك على ما يدور، ستقوم خدمة شفروليه للمساعدة  على الطرقات بإجراء كافة االتصاالت الهاتفية   
الضرورية بالنيابة عنك مجانًا.

24 ساعة خدمة

بإمكانك االتصال بنا على مدار 24 ساعة في اليوم، طيلة 365 يومًا في السنة.

البحرين: 1779 8000

األردن: 1645 06-585 

STC 800897 3779 :السعودية

السعودية: موبايلي 0006 800850 

السعودية: زين 0006 800850 

الكويت: 83611 225 

لبنان: 334 01-613 

عمان: 9199 2479

قطر: 97318 00800
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اإلمارات: 702828 800035
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DEFINITIONS
Vehicle:

Vehicle means as designated in the policy, provided that:

 1)   The vehicle is not used for public transport of persons or merchandise for hire with or without driver. 
 2)  The vehicle does not exceed 3,500 kilos.

Usual Country of Residence: 
The country which is the owner’s place of abode within the GCC, Lebanon, Jordan or Yemen.

Usual Place of Residence: 
The home or residence of the owner in the usual country of residence.

Breakdown: 
Includes electrical failure, mechanical failure, flat tire not caused by accident, running out of fuel, and being immobilized in the sand.

Accident: 
Includes road traffic accident or loss, and damage or destruction by fire or theft, causing the vehicle to be immobilized.

Limit: 
Chevrolet reserves the right to limit assistance to an owner or driver for any service when, in Chevrolet’s judgement, the claim becomes excessive in frequency, 
cost or type of occurrence.

Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press (July 2013).

Chevrolet reserves the right to change service details and restrictions pertaining to Chevrolet Roadside Assistance without prior notice.

Please note that Chevrolet retailers are not agents and are not authorized to bind the Company by any specific or implied undertaking or representation.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without the prior written permission of GM Middle East, 
P.O. Box 9233, Dubai, U.A.E.

Published July 2013.

 المركبة:
المركبة تعني ما حدد في البوليصة، شرط أن:

ال تكون المركبة مستعملة للنقل العام لألفراد أو البضائع أو اإليجار مع أو بدون سائق.  (1   
ال يزيد وزنها عن 3,500 كيلو غرام.  )2  

 دولة اإلقامة المعتادة:
دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، األردن واليمن حيث مقر إقامة المالك.

 مكان اإلقامة المعتادة:
بيت أو منزل المالك الكائن بدولة اإلقامة المعتادة.

 العطل:
يشمل األعطال الكهربائية والميكانيكية، اإلطار المثقوب دون أن يكون ناجمًا عن حادث، نفاذ الوقود، عدم القدرة على الحركة في الرمل.

 الحادث:
يشمل الحوادث المرورية أو الضياع، العطب أو التلف الناجم عن حريق أو سرقة،  مما يتسبب في وقف المركبة عن الحركة.

 تحديدات:
 تحتفظ شفروليه بحق تحديد الخدمة الممنوحة للمالك أو للسائق ونوعيتها، وفق ما تراه شفروليه مناسبًا،

وذلك عندما تصبح المتطلبات مفرطة بشكل يزيد عن الحد من حيث التكلفة وتكرار حدوثها.

 لقد بذلنا كل جهد لضمان أن تكون محتويات هذه المطبوعة دقيقة  وتم تحديثها حتى تاريخ
طباعتها )يوليو 2013(.

تحتفظ شفروليه بحقها في أن تغّير تفاصيل الخدمة والقيود المتعلقة بخدمة شفروليه للمساعدة على الطرقات بدون إنذار مسبق.

الرجاء المالحظة أن تجار التجزئة ليسوا وكالء لشفروليه وليسوا مفوضين بإلزام الشركة  بأي تعهد أو إلتزام محدد أو ضمني.

 جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذه المطبوعة في أي شكل أو عبر أي وسيلة بدون الموافقة الخطية  المسبقة من جنرال موتورز عمليات الشرق األوسط،
ص.ب 9233 دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

نشرت في يوليو 2013.

إيــضــــاحــــات



 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع كوبالت يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد 
ُصممت لُتحقق أقل متطلبات الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل 

تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 
الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل 
 مواقع الكامة عالية الجودة ورافعات الصمامات الهيدروليكية
 بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها

طيلة عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة 
التحسس من تعطل األنظمة، بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في 

حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في 
حال فقدان السائل المبّرد بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة 

مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية

استكمااًل لهندسة كوبالت الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية 
بالمحافظة على سيارتك لمدة أطول. ولُتبقي سيارتك كوبالت بحالة 
ممتازة. عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات دليل المالك.

قائمة األسعار

مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال 
بعض القطع التي تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل 
شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات أو لّبادات الفرامل، 

وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على 
إبقاء سيارتك كوبالت بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، 

.chevroletarabia.com راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة موقعنا

كلفة الصيانة

MINIMAL MAINTENANCE. 
MAXIMUM ENJOYMENT.

COST OF MAINTENANCE

Cobalt delivers affordability well beyond the showroom floor — it’s 
been designed and engineered with minimal maintenance features 
that keep you on the road for less.

The cam drive, cam phasing and valvetrain components require no 
scheduled maintenance.

The sophisticated cam-chain tensioner, high-quality cam phasing 
components and hydraulic lash adjusters are designed to ensure 
optimal valvetrain performance with no adjustment for the life of the 
engine.

Advanced control electronics and a wide range of sensors allow 
fail-safe systems, including ignition operation in the event of timing 
sensor failures. 

Control software protects the engine from permanent damage in 
the event of complete coolant loss, allowing the engine to operate at 
reduced power for a prescribed distance sufficient for the driver to 
find service.

SChEdULEd MAINTENANCE

To complement Cobalt’s intelligent and protective engineering, 
regular scheduled maintenance will keep it running further and 
longer. To keep your vehicle in perfect condition, work should be 
carried out at regular intervals, according to the recommendations 
in your owner’s manual. 

MENU PrICINg
As time and kilometers pass, certain wear-and-tear items will need 
replacing. Whether it’s wiper blades, shock absorbers, or brake pads, 
it’s all covered in Menu Pricing and our competitive prices will help 
you keep your Cobalt on the road with minimal cost. Check with your 
dealer for details or log on to chevroletarabia.com


