
EQUINOX

2.0
Turbo Engine

Liters (Available)

Fuel Efficiency
(Combined)

Km/L
12.3

Warranty

Years/km
3/100

Chevrolet reserves the right to change the specifications and colors of any models and items shown in this catalogue at any time. 
It is important to check with your local Chevrolet Dealer for the latest information on models available for order in your market.

AVAILABLE COLORS

COST OF 
MAINTENANCE 10, 20, 50, 70 & 100K 30K 40 & 80K 60K 90K

PRICE (AED) XXX XXX XXX XXX XXX

BLACK NIGHTFALL GRAY METALLIC PEPPERDUST METALLIC STORM BLUE METALLIC SILVER ICE METALLIC

CAJUN RED TINTCOAT SUMMIT WHITE

STARTING FROM
AED 00,000 ● STANDARD AVAILABLE — NOT AVAILABLE

DISPLAYED VEHICLE
AED 00,000

For more information on Chevrolet Complete Care and Terms and Conditions,
visit us on chevroletarabia.com

MAINTENANCE APPOINTMENT WITHIN TWO DAYS

ONE-HOUR MAINTENANCE WHEN BOOKED IN ADVANCE

GUARANTEED MAINTENANCE PARTS AVAILABILITY ACROSS THE REGION

TRANSPARENT PRICING ON COST OF SERVICE

24/7 FOUR-YEAR REGIONAL ROADSIDE ASSISTANCE

EXTERIOR LS 1LT 2LT PREMIER

Manual Rear Lift Gate ● ● ● —

Hands-Free Power Lift Gate — — — ●

High Intensity Discharge (HID) Headlamps — ● ● —

LED Headlamps With Intellibeam Technology — — — ●

Panoramic Sunroof — ●

LED Daytime Running Lights (DRL) ● ● ● ●

Exposed Dual Exhaust Tips — — — ●

Headlamps Control Automatic On-Off, Tunnel Detection — ● ● ●

Headlamps Control Automatic On-Off ● — — —

INTERIOR

Multi-Directional Powered Driver Seat With Powered Lumbar — ● ● ●

Multi-Directional Powered Front Passenger Seat — — — ●

Steering Wheel Controls ● ● ● ●

Keyless Open ● ● ● ●

Chevrolet Mylink™ Audio System With 8-inch Diagonal Color Touchscreen — — — ●

Chevrolet Mylink™ Audio System With 8-inch Diagonal Color Touchscreen 
With Navigation — — —

Chevrolet Mylink™ Audio System With 7-inch Diagonal Color Touchscreen ● ● ● —

Remote Engine Start — ● ● ●

BOSE® Premium 7-Speaker System With Active Noise Cancellation — — — ●

6-Speaker System ● ● ● —

Seat Back One-Touch Folding — ● ● ●

Keyless Start ● ● ● ●

Wireless Inductive Charging — — — ●

PERFORMANCE LS 1LT 2LT PREMIER

2.0L, 4 Cylinder Turbo Engine, SIDI — — — ●

1.5L, 4 Cylinder Turbo Engine, SIDI ● ● ● —

6-Speed Automatic Transmission (1.5L Engine) ● ● ● —

9-Speed Automatic Transmission (2.0L Engine) — — — ●

Engine Control Stop/Start System — — — ●

SAFETY
Restraint System Seat, Inflatable, Driver & Passenger,
Front & Seat Side Single Stage ● ● ● ●

Sensor Indicator Lane Keep Assist — — — ●

Sensor Indicator Parking Assist — ● ● —

Sensor Indicator Rear Parking Assist ● — — —
Sensor Indicator Front, Rear, Lateral-front Parking Assist 
(Semi-Automatic Steering Advanced Parking — — — ●

Sensor Indicator Side Obstacle Detection Enhanced — — — ●

Rear Vision Camera — ● ● ●

StabiliTrak®-Stability Control System ● ● ● ●

Sensor Indicator Forward Collision Alert — — — ●

Sensor Indicator Rear Cross Traffic Alert — — — ●

WHEELS

Wheel 17" X 7.0", J, Aluminum, Design — ● ● —

Wheel 17" X 7.0", J, Aluminum, Design ● — — —

Wheel 19" X 7.5", J, Aluminum, Design — — — ●

Wheel 18" X 7.0", J, Aluminum, Design — —

Advanced Safety 
Featuers

Available
10 m2

Max. Cargo Volume

Liters

1,798



اكوينوكس

األلوان المتوفرة:

 التكلفة
100K30K40 & 80K60K90K & 70 ,50 ,20 ,10التنافسية للصيانة

XXXXXXXXXXXXXXXالسعر )درهم(

 تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت.
لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

أسود

أحمر داكن

رمادي معدني

أبيض

فضي جليدي معدنيأزرق معدنيأخضر زيتوني معدني

ابتداًء من
● قياسي  متوّفر — غير متوّفر 00,000 درهم

المركبة المعروضة
00,000 درهم

لتر متوفر

محرك توربو

2.0
كم/لتر

استهالك الوقود
)متنوع(

12.3100/3
الضمان

سنة/كم
ألف

تحديد موعد الصيانة خالل يومين

إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة عند حجز الموعد مسبقًا

ضمان توفر قطع الصيانة ضمن اإلقليم

شفافية في األسعار لتكاليف الخدمة

مساعدة اقليمية على الطريق لمدة أربع سنوات 24/7

للمزيد من المعلومات عن تعهد شفروليه الشامل والشروط واألحكام،
chevroletarabia.com يرجى زيارة

LS1LT2LTPREMIERالتصميم الخارجي

—●●●بوابة خلفية )يدوية(

●———بوابة خلفية كهربائية تعمل دون الحاجة الستخدام اليدين

HID مصابيح رئيسية عالية الشدة—●●—

●———مصابيح رئيسية LED مع تكنولوجيا الشعاع الضوئي الذكي

●—سكك سقفية لتحميل األمتعة

●—فتحة سقفية بانورامية

LED مصابيح القيادة النهارية●●●●

●———عادم خلفي مزدوج وظاهر

 تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء،
●●●—مع نظام استشعار دخول األنفاق

———●تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء

المقصورة
●●●—مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بعدة اتجاهات ولمنطقة أسفل الظهر

●———مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيًا باتجاهات متعددة

●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

●●●●فتح المركبة بدون مفتاح

●———نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 8 إنش

———نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 8 إنش مع المالحة

—●●●نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 7 إنش

●●●—تشغيل المحرك عن بعد

●———نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت والميزة الفاعلة إللغاء الضجيج

—●●●نظام الصوت مع 6 مكبرات صوت

●●●—ميزة طي المقعد الخلفي بكبسة واحدة

●●●●ميزة التشغيل بدون مفتاح

●———ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المحمولة

LS1LT2LTPREMIERاألداء

SIDI ،محرك سعة 2.0 لتر، 4 اسطوانات، توربو———●

SIDI ،محرك سعة 1.5 لتر، 4 اسطوانات، توربو●●●—

—●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، محرك سعة 1.5 لتر

●———ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، محرك سعة 2.0 لتر

●———نظام التحكم بتشغيل وإطفاء المحرك

األمان
نظام الكبح للمقعد، قابلة للنفخ، للسائق والراكب األمامي وعلى جانب المقعد 

●●●●أحادية المرحلة

●●●●حساس تجنب اإلصطدام أو تخفيف حدته، بالسرعات البطيئة

●●●●مسند الرأس، للمقعد األمامي، تعديل لألعلى واألسفل

●———حساس مؤشر المساعدة على البقاء ضمن المسار

●●●●نظام التنبيه الصوتي بالتحكم عن بعد

—●●—حساس المساعدة على الركن

———●حساس المساعدة على الركن الخلفي
حساس المساعدة على الركن األمامي والخلفي واألمامي الجانبي )الركن المتقدم 

●———بالتوجيه نصف األوتوماتيكي(

●———الحساس المعزز الستشعار العوائق الجانبية

●●●—كاميرا الرؤية الخلفية

●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●———حساس تنبيه اإلصطدام األمامي

●———حساس تنبيه حركة المرور الخلفية

العجالت
—●●—عجالت J ،"7.0×"17، ألومنيوم، التصميم

———●عجالت J ،"7.0×"17، ألومنيوم، التصميم

●———عجالت J ،"7.5×"19، ألومنيوم، التصميم

——عجالت J ،"7.0×"18، ألومنيوم، التصميم

1,798
لتر

حيز األمتعة

10
مزايا األمان المتقدمة

متوفرة


