CAPTIVA REVV

Vi s kt hp hài hoà gia sc mnh vt tri

công ngh hin i và công ngh an toàn 5

và phong cách thi thng, Chevrolet Captiva

sao tiên tin nht, mu SUV th h mi này s

Revv mi xng danh là dòng SUV mnh m và

mang n cho bn tr i nghim khó quên khi

cao cp ca M. Thit k lch lãm cùng

c m lái dù trong ph hay trên xa l.

Sang trng và t tin trong các cuc gp
i tác, th thao và nng ng khi giao lu
vi bn bè, thoi mái và tin nghi cùng
gia ình trong nhng chuyn dã ngoi,
Chevrolet Captiva Revv mi thc s là mt chic
SUV chun mc dành cho nhng ngi dn  u.

Thit k ngoi và ni th t ca Chevrolet Captiva

Li tn nhit thit k mi vi nhng ng

thi trang và mâm xe 19 inch hai màu mi.

T t c to nên mt chic SUV “ch t M",

Revv mi là chun mc cho mt chic SUV

vin m crôm sang trng, èn pha và èn

Các ng gân ni dc thân xe kéo dài t u

sang trng và hoàn ho cho ch nhân sành xe.

sang trng và th thao ki u M. Tha hng

sng mù thit k mi thêm phn phong cách.

n uôi xe. Tay nm c a m crôm không ch

nhng nét thit k c trng, Captiva Revv mi

Chevrolet Captiva Revv mi còn c trang b

to i m nh n mà còn làm b t nét th thao

còn n tng hn vi nhng thay i áng giá.

thêm di èn LED chiu sáng ban ngày

mnh m cùng phong cách thi thng.

Ni tht Chevrolet Captiva Revv hng ti s

sang trng và tin nghi t i a.

Thêm vào ó, dàn âm thanh 6 loa  c b trí

hoàn m trên tng chi tit, t vt liu ch tác

Khoang lái rng rãi vi ni tht da en cao cp

h p lý kh p xe giúp bn tn hng cht l ng

cho n khâu hoàn thin  bn và ngi

mi và gh lái ch nh in 8 hng em li s

âm thanh s ng ng.

ng hành có th tn hng cm giác

thoi mái cho ngi lái và hành khách trên xe.

PHONG CÁCH THI THNG NI BT
1. Li tn nhit kiu mi vi nhng ng vin
m crôm sang trng. Đèn pha thit k mi

2. Đèn chiu sáng ban ngày dng LED mi.
Đèn sng mù thit k mi n tng vi vin
m crôm

3. Kính ca s ti màu tng phn riêng t và
giúp khoang xe luôn mát m. Các ct B, C
sn bóng thêm phn sang trng
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4. Tm cn b mt di giúp gi m thiu các
thi t hi khi xe tip xúc vi m t t khi i trên
 a hình không b ng phng
5. ng x kép, m crôm th thao
6. Mâm xe 19 inch, thit k 2 màu th thao
7. Ca s tr i cho không gian thoáng ãng
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NI THT CAO CP THÔNG MINH
1. Khoang lái rng rãi vi ni tht da màu en
cao cp. Gh lái chnh in em li s thoi mái
cho ngi lái và hành khách trên xe

2. Cm ng h LCD trung tâm thit k mi
giúp quan sát c tình trng ca xe mt cách
d dàng

3. Vô lng thit k mi 3 chu, tích hp các
chc nng ga t ng, iu chnh âm lng,
thoi rnh tay tin d ng
4. Kh i ng xe nhanh vi núm xoay không cn

chìa
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5. Chìa khóa thông minh (t ng khóa c a
sau khi chìa khóa c mang ra kh i xe)
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6. Bng iu khin trung tâm c thit k
mi vi nh ng ng vin m en bóng thêm
phn ng cp. H thng âm thanh 6 loa kt ni
USB, AUX

7. H thng iu hòa t ng hai vùng có chc
nng to ion mi giúp làm sch không khí và
dit khun

8. Kt ni in thoi d dàng vi cng USB
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NÂNG TM TRI NGHIM VI H THNG THÔNG TIN GII TRÍ MYLINK TH H MI
1. Màn hình cm ng 7 inch
2. Giao din thit k hin i và thông minh cho
cm giác thích thú và d dàng khi s dng

3. Tho sc chn kênh Radio a thích
4. Nghe và nhn cuc gi hoc tin nhn,
chc nng quay s bng ging nói tin l i
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5. Truy cp th vin âm nhc c a bn v i
Bluetooth hoc kt ni USB

6. Xem các b phim và clip yêu thích

VN HÀNH HOÀN HO

Trái tim ca Chevrolet Captiva Revv mi là
ng c 2.4L ECOTEC LE9, cam kép DOHC,
trang b h thng van bin thiên kép iu

chnh các van np và x làm tng công sut

thi c hi ra môi tr ng, vi chu n khí thi

nhiên liu thp nht trong phân khúc. Hp s

và mô men xon, tit kim nhiên liu. Bên

EURO 4. ch  ECO, Captiva Revv tr thành

t ng 6 cp có ch  lái bán t ng giúp

cnh ó, h thng này còn làm gim lng khí

mt trong nh ng chic xe có mc tiêu th

xe vn hành mnh m, êm ái và chu n xác.

1. Đng c 2.4L ECOTEC LE9, cam kép DOHC,
trang b h thng van bin thiên kép iu chnh
các van np và x làm tng công sut và
mô men xon, tit kim nhiên liu, t
tiêu chu n khí thi Euro 4

2. Hp s t ng 6 cp vn hành êm ái,
trang b c ch sang s bng tay th thao

3. H thng treo sau cân bng t ng
rt có ích khi xe y ti hoc ch nhiu ng i.
H thng s t ng iu chnh  cng phuc
nhún sau, duy trì ch  vn hành và cm giác
lái mc ti u
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AN TOÀN VT BC
1. Trang b 6 túi khí tng cng  an toàn:
2 túi khí phía trc, 2 túi khí hai bên hông
hàng gh trc và 2 túi khí rèm kéo dài
dc theo thân xe

2. Cnh báo va chm phía trc, phía sau
h tr c lc cho vic  xe

3. H thng cnh báo im mù vi raa
thông minh hai bên hông xe giúp cnh báo các
vt di chuyn nm trong im mù c a xe và
cnh báo khi xe chuyn làn
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4. H thng nhn bit và cnh báo các xe
di chuyn ng sau xe, t hai bên xe, duy nh t
trong phân khúc, tng  an toàn khi lùi và
 xe

5. H th ng ch ng bó c ng phanh (ABS)
kt hp vi h th ng phân ph i lc phanh in
t (EBD) phân b lc phanh phù hp lên các

4

bánh xe

6. H th ng h tr xu ng d c (HDC) gi xe
di chuyn  t c  chm mà không cn rà
phanh, tng  an toàn
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7. H th ng ch ng trt (TCS) ngn ng a s
trt c a bánh xe

8. H th ng kim soát n nh in t (ESC)
n nh tính cân bng c a phng tin và giúp
kim soát lái t t hn
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9. Camera lùi giúp vic  xe tr nên d dàng
hn

10. Cm bin áp sut 4 lp cnh báo lái xe khi
áp su t l p gim, giúp tit kim nhiên liu và
tng cng  an toàn
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CHEVROLET CHM SÓC TRN VN
Chúng tôi vinh hnh mang  n Ch ng trình Chevrolet Chm Sóc Trn Vn (Chevrolet Complete Care) v i nhng quy n li cha t ng có dành cho khách hàng Chevrolet.
Chevrolet Chm Sóc Trn Vn th hin s quan tâm cao nht ca chúng tôi trong vic luôn chm sóc và h tr bn t dch v sa cha, bo dng cho  n nhng tình hung cn cu h khn cp trên ng.
Chevrolet Chm Sóc Trn Vn là li cam k t m bo s an tâm và hài lòng cho bn t Chevrolet.

CU H MIN PHÍ

BO DNG NHANH

Bn có th an tâm vi vu trên mi cung ng

Bo dng nh k tr nên th t tin li,

vì ã có dch v Cu h min phí toàn quc ca
Chevrolet. Trong thi hn bo hành, bt c khi
nào bn cn cu h, hãy nhc máy gi cho
Hotline 1800 1058 (máy l 0). Dch v cu h
chuyên nghip s a xe ca bn t i i lý
Chevrolet gn nht.

BO HÀNH PH TÙNG VÀ

BO HÀNH XE 3 NM/100.000 KM

PH KIN 1 NM/25.000 KM

nhanh chóng v i dch v
Bo dng nhanh ca Chevrolet. Ch cn
t lch hn tr c, xe ca bn s c nhng
k thu t viên giàu kinh nghim chm sóc và
hoàn thành trong vòng 60 phút.

Ph tùng và ph kin chính hãng ca
Chevrolet m bo tính ng b và các tính
nng k thu t cho chi c xe ca bn. V i
chính sách bo hành m i 1 nm hoc
25.000km (tùy theo i u kin nào  n tr c),
bn s hoàn toàn an tâm v cht lng ca
nhng ph tùng và ph kin chính hãng
c thay th và lp t ti các i lý

Chính sách bo hành xe m i 3 nm hoc
100.000km (tùy theo i u kin nào  n
tr c) s khi n bn hoàn toàn an tâm v i
cht lng sn phm ca chúng tôi. Chi c
xe Chevrolet ca bn s c bo hành
min phí i v i các li v t liu hoc li lp
ráp trong quá trình sn xut và lp ráp xe.

y quy n ca Chevrolet.

Vui lòng truy c p www.chevrolet.com.vn/complete-care.html  tìm hiu thêm chi ti t v i u khon áp dng và phm vi áp dng ca Ch ng trình Chevrolet Chm Sóc Trn Vn (Chevrolet Complete Care).

ĐNG C & VN HÀNH

KÍCH THC TNG TH
4,673 mm.

Lo i  ng c
1,868 mm.

1,756 mm.

2,707 mm.

1,569 mm.

1,576 mm.

MÀU SC HIN ĐI

TRNG LCH LÃM (GAZ)

ĐEN ĐNG CP (GBO)

BC KIÊU HÃNH (GAN)

Đ CUN HÚT (GCS)

Dung tích xi lanh (cm3)
Công sut t i a (hp / rpm)
Mô men xon cc  i (Nm / rpm)
Lo i nhiên liu
Tiêu chu n khí th i
H ps
KÍCH THC & KHI LNG
Dài x R ng x Cao (mm)
Chiu dài c s (mm)
Kho ng sáng gm xe (mm)
Vt bánh xe trc/sau (mm)
Kh i lng b n thân (kg)
Kh i lng toàn b theo thit k (kg)
Bán kính vòng quay t i thiu (m)
Kích thc l p
Kích thc l p d phòng
Dung tích bình nhiên liu (lít)
AN TOÀN
H th ng phanh trc/sau
H th ng ch ng bó cng phanh (ABS)
H th ng phân ph i lc phanh in t (EBD)
H th ng treo sau cân bng t  ng
H th ng cân bng in t (ESC)
H th ng ch ng trt (TCS)
H tr xu ng d c (HDC)
Báo áp sut l p tng bánh xe (TPMS)
C nh báo phng tin di chuyn ngang khi lùi xe
C nh báo im mù
C nh báo va ch m trc/sau
Camera lùi
H th ng túi khí
H th ng dây an toàn

NÂU HOÀNG KIM (GH1)

Đèn phanh trên cao
C nh báo tht dây an toàn gh lái và gh ph
Phanh tay iu khin in
H th ng ch ng tr m
Khóa ca t  ng sau khi ri xe
Khóa ca t  ng khi xe di chuyn
NGOI THT
Li t n nhit m crôm
Đèn pha
Ra èn pha
Đèn chiu sáng ban ngày LED
Đèn sng mù phía trc có vin crôm trang trí
Gng chiu hu iu khin in,
gp in, có sy, tích hp báo r

2.4L LTZ
Xng, 2.4L DOHC, MFI,
4 xi lanh thng hàng
2,384
165/5,600
230/4,600
Xng
EURO 4
T  ng 6 cp
4,673 x 1,868 x 1,756
2,707
165
1,569/1,576
1,823
2,377
5.8
235/50R19
215/70R16
65
Đa / Đa
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
6 túi khí
3 im (6 v trí)
2 im (1 v trí)
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Halogen, Thu kính
Có
Có
Có
Có

Tay nm ca m crôm
p b o v thân xe
Đèn hu LED
Thanh giá nóc
ng ten tích hp kính sau
Bc lên xu ng
ng x kép th thao, có u m crôm
La zng
La zng bánh d phòng
NI THT
Màu n i tht
Vô lng 3 chu bc da
Màn hình hin th a thông tin
Gng chiu hu trong xe ch ng chói
Gh bc da
H THNG ĐIU HÒA
H th ng iu hòa không khí t  ng, 2 vùng khí hu
Lc khí bng ion
H th ng kim soát cht lng không khí
TIN NGHI
Đèn pha t  ng bt/tt
Tay lái tr lc thy lc, iu khin in
Tay lái iu chnh 4 hng
Khi  ng bng núm xoay
Chìa khóa thông minh
H th ng âm thanh
Điu chnh âm thanh trên tay lái
Đàm tho i r nh tay
Ga t  ng
Gh lái chnh in 8 hng
Hàng gh th 2 chia 40/60, gp 90 
Hàng gh th 3 chia 50/50, gp 90 
Ngn cha  phía trc có èn chiu sáng
Giá ng c c trc
cm in trc/sau
Ca s iu chnh in, ch ng kt kính ca lái
Đèn trn
Ca s tri iu khin in
Kính ca s t i màu (t hàng gh hai v sau)
Túi ng  hàng gh trc
Tm chn nng tích hp gng
Sy kính sau
Đèn bc lên xu ng và èn trang trí gm
gh trc và hàng gh th 2
G t ma kính trc t  ng
G t ma kính sau gián o n

- Công ty GM Vit Nam có quyn thay i bt k c tính k thut nào mà không cn báo trc.
- Màu sc và hình minh ha trong tài liu này có th hi khác so vi thc t.

Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Hp kim nhôm 19 Inch
hai tông màu
Thép 16 Inch
Màu en
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Màn hình c m ng 7 Inch,
Kt n i Mylink, 6 loa
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Đng Ngc Hi

Đin thoi: 04. 38500500

Fax: 04. 38611755

Website: www.chevrolet.com.vn

Continental Tower

Hotline: 1800 1058

