A CHEVROLET TULAJDONOSOKAT MEGILLETŐ JOGOK. Chevrolet modelljeinkhez igen előnyös garanciafeltételek járnak. Annyira meg vagyunk győződve
gépjárműveink, valamint azok technológiájának és felszereléseinek kiváló minőségéről, hogy minden modellhez kétéves, kilométerkorlátozás nélküli,
illetve hároméves, 100 000 kilométerre szóló garanciát kínálunk. Ehhez járul még egy hatéves átrozsdásodás elleni garancia. Chevrolet tulajdonosként
Ön a garancia teljes időtartama alatt élvezheti a Chevrolet Euro Service biztonságát, mely tartalmazza a napi 24 órás autómentést, a bevontatást a
legközelebbi hivatalos márkaszervizbe, illetve bizonyos esetekben valamilyen alternatív utazási lehetőség biztosítását is.

FIGYELEM: Ennek a prospektusnak egyes képein olyan opcionális tartozékok is láthatók, amelyek nem részei az alapfelszereltségnek. Az ebben a prospektusban található információ a nyomdába adás időpontjában érvényes
adatokra épül. A kivitel és felszerelés megváltoztatására minden jog fenntartva. A prospektus képein látható színek csak hozzávetőlegesen felelnek meg a tényleges színeknek. A képeken látható opcionális tartozékok felárért
kaphatók. Az egyes gépjárművek felszereltsége és műszaki kivitele az egyes piacokon eltérő és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Az újrahasznosítás megvalósításával, az élettartamuk végére eljutott gépjárművek
(ELV) újrahasznosításával és az újrahasznosítandó gépjárművek átvételi pontjaival kapcsolatos információ a www.chevrolet.hu honlapon található. A gépjárműveinken található tartozékok pontos leírásáért forduljon Chevrolet
márkakereskedőjéhez!

Az Ön Chevrolet márkakereskedője:

www.chevrolet.hu
Chevrolet Central and Eastern Europe Kft.

Cruze TARTOZÉKkatalógus
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TARTALOMJEGYZÉK
Tartozékok
A Chevrolet Cruze ugyan kiváló felszereltséggel rendelkezik, de mindig akadhat olyan tartozék, amivel még személyesebbé, egyedibbé
teheti gépkocsiját. Egy kis extra díszítés, robusztusabb kivitel, kényelem vagy biztonság? Bármit is keressen, Chevrolet tartozékaink

Külső kialakítás 4

Biztonság és védelem 10

Még sportosabb Cruze modellt szeretne? Szeretné Ön
elvégezni az utolsó simításokat autója karakterén?
Nem gond! Lapozzon tovább és már választhat is!

Több védelmet szeretne a kiszámíthatatlan helyzetekre? A
biztonság fontos dolog, Ön és Cruze modellje számára pedig
könnyen elérhető. Lapozzon a 10. oldalra a részletekért.

nemcsak remekül illeszkednek az Ön autójához, de jól működnek és szépek is. A tartozékok az Ön autójával azonos minőségi szabványok alapján készülnek, és egyedi, személyre szabott élményt nyújtanak Önnek. Valamennyi válogatott és ellenőrzött termékünket
megtalálja Chevrolet márkakereskedéseinkben.

Belső kialakítás 6
A kényelemből és stílusból sosem lehet elég. Nálunk
mindent megtalál, ami autójának különleges stílust
és egyedi karaktert biztosít. Kínálatunkban egészen
biztosan talál olyan tartozékot, ami elnyeri tetszését.

Szállítás 8
A nyaralás vagy bizonyos sporteszközök szállítása valószínűleg több helyet igényel. Vonóhorogra, tetőcsomagtartóra, vagy esetleg mindkettőre szüksége lenne? Tekintse meg ajánlatainkat a 8. oldalon.
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KÜLSŐ KIALAKÍTÁS
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17 COLOS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

KERÉKTÁRCSA KUPAK

– EC19201911

– EC19170057

LEZÁRHATÓ KERÉKŐR CSAVAROK
– EC13312024

1. 17 COLOS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA: Az 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa tervezése sportos külsőt kölcsönöz prémium
fényezett ezüst színben. 2. KERÉKTÁRCSA KUPAK: A Chevrolet logóval díszített króm kupakok eleganciát kölcsönöznek a könnyűfém keréktárcsának. 3. LEZÁRHATÓ KERÉKŐR CSAVAROK: A legjobb lopásgátló védelem a könnyűfém kerekek számára. Kizárólag
egyedi kulccsal nyitható. 4. Króm tükörburkolat: Tegye vonzóbbá a visszapillantó tükröket a stílusos króm árnyalattal. 5. KÖDLÁMPÁK: Fokozott láthatóságot biztosít a biztonságosabb autózáshoz. Stílusos és rendkívül hasznos. 6. Kivilágított ajtóküszöbök: Dinamikus és modern első benyomást nyújt, bárhol és bármikor nyitja ki az első ajtókat.
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Króm tükörburkolat
– 96888837

KÖDLÁMPÁK
– 96983692

Kivilágított ajtóküszöbök
– 96888840

5

BELSŐ KIALAKÍTÁS
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Prémium padlószőnyeg, fekete
– EC13321216

Mikrobordás padlószőnyeg, fekete
– EC13321235

Gumi padlószőnyeg
– EC13321300

1. Prémium padlószőnyeg, fekete: Az első üléseknél a csúcsminőségű padlószőnyegek standard rögzítő rendszerrel védik az autó belsejét és fokozzák az
eleganciát. 2. Mikrobordás padlószőnyeg, fekete: Erős és tartós szőnyegek intenzív használatra. Standard rögzítő rendszerű szőnyegek a Cruze első üléseihez. 3. Gumi padlószőnyeg: Tökéletes védelem nedves és sáros időben. Az első ülésekhez szabott, könnyen tisztítható szőnyegek. 4+5. Műszerfal díszítés:
A pontozott mintájú fémes díszítő elemek visszafogott eleganciát kölcsönöznek a műszerfalnak. 6. Belső, hátsó sötétítő: Komfort és kényelem a hátsó ülésen
utazók számára. 7. Belső, oldalsó sötétítő: Az oldalsó ablakra rögzített árnyékolók védik értékeit és hűvösen tartják az autó belsejét. Az oldalsó ablakok
felhelyezett sötétítőkkel is nyithatók. 8. Csomagtartó háló: Megakadályozza, hogy a kisebb tárgyak szétguruljanak a csomagtartóban.
*További részletekért tekintse meg árlistánkat.

4
Műszerfal díszítés*
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Belső, hátsó sötétítő
– EC19203074

Belső, oldalsó sötétítő
– EC19203071

Csomagtartó háló
– 96958416
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SZÁLLÍTÁS
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Alaptartó – EC32026299

THULE síléctartó*

THULE TETŐDOBOZ PACIFIC 200 – X0056312

THULE TETŐDOBOZ PACIFIC 500 – X0056315

1. Alaptartó: Ezek az egyszerűen fel- és leszerelhető alumínium kereszttartók ideális alapot nyújtanak bármilyen tartozék felszereléséhez.
Zárható rendszer a lopások megakadályozása érdekében. 2. Thule síléctartó: Legfeljebb 3 pár síléc biztonságos szállítására alkalmas. A puha
gumibevonat védi a síléceket a sérülésektől. 3. THULE TETŐDOBOZ PACIFIC 200: A legnagyobb tetődoboz (175 x 82 x 45 cm, 14 kg) egyszerűen
rögzíthető, könnyű, aerodinamikusan kialakított. A szállítási kapacitást 460 literrel növeli. 4. THULE TETŐDOBOZ PACIFIC 500: A hosszú tárgyak
szállítására alkalmas könnyű és aerodinamikusan kialakított tetődoboz (226 x 55 x 37 cm, 12 kg) egyszerűen felszerelhető. A szállítási kapacitást
330 literrel növeli. 5. Thule kerékpártartó: Vigye magával kerékpárját ezzel az egyszerűen használható és lezárható kerékpárszállító rendszerrel. Fém és könnyűfém kivitelben. 6. Thule KERÉKPÁRTARTÓ VONÓHORGON: 2-3 kerékpár szállítására alkalmas. Kényelmes fel- és leszerelést biztosít, valamint egyszerűen rögzíthető a vonóhorogra. 7. Vonóhorog: Külön a Cruze modellre terveztük. Vontatás teljes nyugodtsággal
és biztonsággal. Kapható rögzített és leoldható fejjel.
*További részletekért tekintse meg árlistánkat.
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THULE kerékpártartó*

THULE KERÉKPÁRTARTÓ VONÓHORGON*

Vonóhorog*
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BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

1
Tolatóradar – X0621520

Lökhárító védőfólia

2

3

– EC19201896

SÁRFOGÓ KÉSZLET*

1. Tolatóradar: Hasznos segítséget jelent a tolatásos parkolások során. 2. Lökhárító védőfólia: Az áttetsző fólia védi a lökhárítót a karcolásoktól be- és
kipakolás során. 3. SÁRFOGÓ KÉSZLET: Szinte mindentől megvédi az autót, ami az útról felverődhet. 4. Elsősegély csomag: A praktikus elsősegély csomagban
egy helyen elfér minden amire vészhelyzet esetén szüksége lehet. 5. Láthatósági mellény: Baleset vagy kerékcsere során észrevehetőbbé teszi viselőjét.
6. Elakadásjelző háromszög: Az elakadásjelző háromszög törvényben előírt követelmény számos európai országban. 7. Izzókészlet H4: A legfontosabb
izzókat és lapos biztosítékokat tartalmazó praktikus készlet. Ne induljon el nélküle otthonról! 8. FESTÉKCERUZÁK: Az apró karcolások és a festék lepattogzásának
eltakarására. Válasszon a színpalettánkról.
*További részletekért tekintse meg árlistánkat.
**Kedvenc színéről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
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Elsősegély csomag
– EC93199417

Láthatósági mellény
– EC93199829

Elakadásjelző háromszög
– EC93199658

7
Izzókészlet H4
– X0310164

8
FESTÉKCERUZÁK – X02...+kód**
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