Avantajele proprietarilor de Chevrolet: Pentru fiecare Chevrolet se oferă o garanţie confortabilă. Avem mare încredere in calitatea, tehnologia
si echipamentele vehiculelor noastre. De aceea oferim pentru fiecare Chevrolet o garanţie de 2 ani fără limită de km şi o garanţie de 3 ani sau 100000 de
km. Plus 6 ani garanţie anticoroziune. Ca deţinător de Chevrolet beneficiaţi de asistenţă rutieră Chevrolet Euro Service pe o perioadă de 36 de luni de la
data înmatriculării autovehiculului, incluzând asistenţă rutieră 24ore/zi, remorcare gratuită până la cel mai apropiat service autorizat şi transport alternativ
în anumite situaţii.
Garanţie Extinsă . Extinderea garanţiei pentru încă doi ani înseamnă că nu trebuie să faceţi griji pentru reparaţiile neaşteptate, costisitoare pentru 5 ani. Garanţia Extinsă Chevrolet
acoperă toate piesele importante ale vehiculului până la 150 000 de kilometri – în toată Europa.
VĂ RUGĂM, REŢINEŢI: Imaginile prezentate pot conţine dotări care nu sunt disponibile pentru modelul standard. Informaţiile din această broşură au fost exacte în momentul tipăririi acesteia. Ne rezervăm dreptul de a efectua
schimbări ale design-ului şi dotărilor. Culorile imprimate în broşură pot doar aproxima culorile actuale. Dotările opţionale prezentate sunt disponibile pentru un tarif suplimentar. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice şi dotările
vehiculelor noastre pot varia de la o piaţă la alta şi se pot modifica fără o notificare prealabilă. Informaţiile despre proiectarea orientată spre reciclare, reciclarea maşinilor aflate la sfârşitul ciclului de viaţă (ELV), şi centrele de colectare
a maşinilor aflate la sfârşitului ciclului de viaţă pot fi găsite pe site-ul web www.chevrolet.to. Pentru informaţii precise despre dotările disponibile ale vehiculelor noastre, vă rugăm să contactaţi distribuitorul Chevrolet. ©2008
Chevrolet Europe. Toate drepturile rezervate. Este interzisă reeditarea acestui material, în întregime sau în parte, fără permisiunea expresă a Chevrolet Europe. Avantajele proprietarilor de Chevrolet: Pentru fiecare Chevrolet se oferă
o garanţie confortabilă. Avem mare încredere in calitatea, tehnologia si echipamentele vehiculelor noastre. De aceea oferim pentru fiecare Chevrolet o garanţie de 2 ani fără limită de km şi o garanţie de 3 ani sau 100 000 de km,
plus 6 ani garanţie anticoroziune. Ca deţinător al unui autoturism Chevrolet beneficiaţi de asistenţă rutieră Chevrolet Euro Service pe o perioadă de 36 de luni de la data înmatriculării autovehiculului, incluzând asistenţă rutieră
24ore/zi, remorcare gratuită până la cel mai apropiat service autorizat şi transport alternativ în anumite situaţii. Garanţie Extinsă. Extinderea garanţiei pentru încă doi ani înseamnă faptul că nu trebuie să vă faceţi griji in privinţa
reparaţiilor neaşteptate şi costisitoare, timp de o perioadă de 5 ani. Garanţia Extinsă Chevrolet acoperă toate piesele importante ale vehiculului până la 150 000 de kilometri – în toată Europa.

Distribuitor Chevrolet:

www.chevrolet.ro
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC.

Cruze ACCESORII
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Accesorii
Cruze se livrează complet echipat însă, cu toţii ştim că, unei maşini, întotdeauna i se mai poate adauga ceva care să o personalizeze.
Oricât ai căuta, accesoriile originale Chevrolet se potrivesc perfect, funcţionează şi arată bine. Standardele de calitate în producţia
accesoriilor sunt aceleaşi cu cele folosite în fabricaţia automobilului Chevrolet Cruze, asigurându-ţi o experienţă autentică şi personalizată.

Exterior 4
Doreşti ca maşina ta să arate mai sportivă sau poate
vrei să-i atribui o notă de rafinament? Nici o problemă!
Manevrabilitate sporită sau mai mult confort? Este ca
şi rezolvat! Întoarce doar pagina şi alegerea îţi
aparţine.

Siguranţă şi securitate 10
Protecţia sporită va face ca noua ta Cruze să arate şi să ruleze
mai bine. Aici găseşti tot ceea ce îţi trebuie.

Toate aceste produse sunt special concepute şi testate, fiind disponibile la distribuitorii de piese Chevrolet.

Interior 6
Confortul şi eleganţa nu sunt niciodată de ajuns.
Avem tot ce-ţi trebuie pentru a conferi maşinii tale
stil şi personalitate. Vei găsi în mod sigur ceva care să
se potrivească gusturilor tale.

Transport 8
Pregătirea bagajelor pentru concediu, începerea unei
activităţi sportive noi? Oricare ar fi aceasta vei avea
nevoie, probabil, de mai mult spaţiu. Un cârlig de remorcare sau mai bine un sistem de bare transversale
pe plafon sau poate ambele? Alege din gama completă
de accesorii.
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JANTĂ DE ALIAJ UŞOR 17˝ – EC19201911

CAPAC CENTR AL JANTĂ – EC19170057

. PIULIŢE ANTIFURT PENTRU ROŢII
– EC13312024

1. JANTĂ DE ALIAJ UŞOR 17˝: Design cu 5 spiţe duble şi aspect sportiv, argintiu închis, lucios. 2. CAPAC CENTRAL JANTĂ: Un plus
de eleganţă conferit jantelor de aliaj uşor cu capacele centrale, cromate, inscripţionate cu sigla Chevrolet. 3. PIULIŢE ANTIFURT
PENTRU ROŢII: Cea mai bună protecţie antifurt pentru jantele din aliaj. Pot fi desfăcute numai cu ajutorul unei chei speciale.
4. CAPACE CROMATE PENTRU OGLINZILE RETROVIZOARE: Ornamentele cromate ale capacelor asigură oglinzilor laterale un
aspect deosebit. 5. PROIECTOARE DE CEAŢĂ: Asigură o securitate sporită oferind o vizibilitate sporită. Accesorii utile şi stilate.
6. PRAGURI DE ILUMINATE: Creează o primă impresie dinamică şi modernă în momentul deschiderii uşilor din faţă.
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CAPACE CROMATE PENTRU OGLINZILE
RETROVIZOARE – 96888837

PROIECTOARE DE CEAŢĂ – 96983692

PRAGURI DE ILUMINATE – 96888840
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PREŞURI INTERIOARE, PREMIUM, NEGRE
– EC13321216

PREŞURI INTERIOARE, VELOUR, NEGRE
– EC13321235

PREŞURI INTERIOARE DE CAUCIUC PENTRU
ORICE ANOTIMP – EC13321300

1. PREŞURI INTERIOARE, Premium, negre: Material de calitate superioară, cu sistem de fixare pentru cele frontale, protejează capitonajul original al mașinii
adăugând un plus de eleganţă. 2. PREŞURI INTERIOARE, velour, negre: Mochetă rezistentă și robustă pentru solicitări dure. Conturate si proiectate special pentru
Cruze, cu sistem de fixare pentru partea şoferului. 3. PREŞURI INTERIOARE DE CAUCIUC PENTRU ORICE ANOTIMP: Cea mai bună protecţie contra umezelii şi a
noroiului. Special concepute ca dimensiune, ușor de curăţat. 4+5 SET DECORAŢIUNI INTERIORARE: Stilizează consola centrală cu acest set de decoraţiuni “metalice”.
6. PARASOLARE SPATE: Asigură confort pentru pasagerii din spate. 7. parasolare lateralE: Protejează de privirile indiscrete pasagerii şi obiectele de pe
bancheta din spate şi menţin răcoarea în interior. Geamurile laterale pot fi deschise. 8. Plasă portbagaj: Păstrează ordinea obiectelor din portbagaj, împiedicând
mişcarea lor dezordonată.

*Pentru mai multe detalii, consultaţi lista de preţuri.
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Set decoraţiuni interiorARE*
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PARASOLARE SPATE – EC19203074

parasolare lateralE – EC19203071

Plasă portbagaj– 96958416
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TRANSPORT
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BARE TRANSVERSALE – EC32026299

SUPORT SCHIURI THULE *

PORTBAGAJ SUPLIMENTAR “THULE PACIFIC 200”
– X0056312

PORTBAGAJ SUPLIMENTAR “THULE PACIFIC 500”:
– X0056315

1. BARE TRANSVERSALE: Aceste bare de aluminiu pentru pavilion (profile "T" și module interschimbabile), ușor de montat și demontat, constituie
baza perfectă pentru unele accesorii suplimentare de transport. Protecţie antifurt cu cheie. Sarcină maximă pe plafon 50 kg. 2. SUPORT SCHIURI
THULE: Pentru transportul în condiţii de securitate a maxim 3 perechi de schiuri. Învelișul moale din cauciuc împiedică deteriorarea schiurilor.
3. PORTBAGAJ SUPLIMENTAR “THULE PACIFIC 200”: Sporește-ţi capacitatea de încărcare cu 460 litri, folosind acest portbagaj suplimentar,
aerodinamic, elegant si ușor! (175x82x45cm, 14 kg). 4. PORTBAGAJ SUPLIMENTAR “THULE PACIFIC 500”: Poţi transporta cu uşurinţă obiecte
lungi alegând această cutie de portbagaj, uşoară şi aerodinamică (226 x55x37 cm, 12 kg), uşor de instalat. Măreşte capacitatea de încărcare cu 330
litri! 5. SUPORT BICICLETĂ THULE: La-ţi bicicleta folosind acest sistem de transport, sigur și ușor de manevrat! Disponibil din otel sau aliaj usor.
6. SUPORT BICICLETĂ THULE, FIXAT PE Cârligul DE REMORCARE: Susţine până la 2 biciclete pe cârligul de remorcare. Încărcare și descărcare
facila. Dimensiuni compacte care permit depozitarea şi transportul în portbagaj. 7. Cârlig DE REMORCARE: Special conceput pentru Cruze. Îţi
permite să remorchezi cu încredere și siguranţă . Disponibil în varianta fixă şi demontabilă.
*Pentru mai multe detalii, consultaţi lista de preţuri.
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SUPORT BICICLETĂ THULE*

SUPORT BICICLETĂ THULE, FIXAT PE CRLIGUL DE
REMORCARE*

Cârlig DE REMORCARE*
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SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE
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SENZORI de parcare – X0621520

Folie protectoare pentru bar Ă – EC19201896

SET DE APĂR ĂTOARE DE NOROI*

1. SENZORI DE PARCARE: Un mare ajutor pentru acele manevre de parcare cu spatele, adesea dificile. 2. FOLIE PROTECTOARE PENTRU BARĂ: Protejează partea
superioară a barei spate de zgârieturile cauzate accidental în timpul încărcării sau descărcării bagajelor. 3. SET DE APĂRĂTOARE DE NOROI: Oferă protecţie contra apei,
griblurii sau noroiului . Set de câte 2 bucăţi, faţă şi spate. 4. TRUSĂ DE PRIM AJUTOR: Această trusă conţine diverse produse pentru acordarea primului ajutor în caz de urgenţă.
5. JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ: Sporeşte vizibilitatea în cazul unei depanari nocturne sau a altor evenimente nedorite. 6. TRIUNGHI REFLECTORIZANT: Acest
triunghi de semnalizare este o cerinţă legală obligatorie în multe ţări europene. 7. SET DE BECURI H4: Un set ce conţine cele mai importante becuri și siguranţe. Nu
pleca de acasă fără el! 8. CREIOANE CORECTOARE DE VOPSEA: Elimină urmele micilor stricăciuni. Poţi alege dintr-o paletă completă de culori.
*Pentru mai multe detalii, consultaţi lista de preţuri.
**Pentru culoarea preferată contactaţi dealer-ul.
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TrusĂ de prim ajutor
– EC93199417

JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ
– EC93199829

Triunghi reflectorizant
– EC93199658

7
Set de becuri H4
– X0310164

8
CREIOANE CORECTOARE DE VOPSEA
– X02...+cod**
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