NOWY
CHEVROLET
CAPTIVA

*

“MOJE ŻYCIE CODZIENNE TO KOMPLETNY CHAOS.

idealną równowagę osiągów i oszczędności paliwa.

Dlatego odrobina porządku w niektórych sprawach

Manualna lub automatyczna 6-stopniowa skrzynia

nie zaszkodzi”. Marcin – biznesmen, ojciec, mąż, syn,

biegów gwarantuje zarówno dynamikę, jak i płynność

brat i przyjaciel.

jazdy. Samochód jest dostępny z napędem na koła
przednie lub w wersji 4x4. Przekonaj się, jak idealnie

Nowa Captiva oferuje silnik benzynowy lub silnik

nowa Captiva dostosowuje się do Twojego stylu jazdy,

diesla z turbodoładowaniem. Posiadają one

zapewniając Ci pełną kontrolę na każdej drodze.

zintegrowany system Start/Stop, zapewniając

GOTOWY BY
ZACHWYCAĆ

GOTOWY BY
UWODZIĆ

“KIEDY MAMY OCHOTĘ POSZALEĆ, nic nie planujemy:

Styl samochodu podkreśla atrakcyjna sylwetka,

wszystko dzieje się spontanicznie. Ważne, żeby

imponujący podwójny grill, a także tylne światła LED.

było ciekawie”. Kamil i Julia – uwielbiają wszystko,

Styl ten to kwintesencja ponadczasowej elegancji w

co nieprzewidywalne.

połączeniu z masywnością i mocą. Nowy Chevrolet
Captiva odziedziczył ten intrygujący charakter po

Imponująca linia nowej Captivy będzie przyciągać

swoich poprzednikach – Chevroletach Corvette i

pełne zachwytu spojrzenia gdziekolwiek pojedziesz.

Camaro. Po prostu ma to we krwi.

“DŁUGIE WYPRAWY SAMOCHODOWE SĄ

podróżowania. W wybranych wersjach optymalny

NAJFAJNIEJSZE ." Maciek – 5-letni odkrywca.

komfort zapewniają: dwustrefowa klimatyzacja,
zintegrowana nawigacja, kamera cofania, Bluetooth®,

Przestronne i wygodne wnętrze nowej Captivy

tempomat oraz bezkluczykowy system otwierania i

zaprojektowano, tak by mogło pomieścić do 7 osób.

uruchamiania pojazdu.

Dzięki temu Ty i Twoja rodzina będziecie mogli
w pełni doświadczyć przyjemności wspólnego

ZAPRASZA
DO ŚRODKA

ZAPRASZA
W
NIEZNANE

“KTOŚ POWIEDZIAŁ KIEDYŚ: ŻYCIE UCIEKA, gdy Ty

drodze nie jest mu straszny. Trzy rzędy siedzeń oraz

zajmujesz się planowaniem. A ja nawet na to nie

niezliczone schowki tworzą idealne wnętrze, które

mam czasu!”. Krzysztof – nowa praca, nowy dom,

pozwala zabrać w każdą podróż rodzinę i przyjaciół.

świeżo po ślubie.

Oparcie fotela pasażera składa się na płasko, tylna
kanapa dzielona w stosunku 60/40 umożliwia

Wszechstronność i zaawansowana konstrukcja

zabranie większej ilości bagażu, a siedzenia w drugim

nowego Chevroleta Captiva sprawiają, że sprawdza

rzędzie są podgrzewane, zapewniając dodatkowy

się on w codziennym życiu. To auto stworzone, by

komfort w każdych warunkach.

stawiać czoła niespodziankom; żaden problem na

“WŁAŚNIE ZDAŁEM SOBIE SPRAWĘ, ŻE MOJE

bezpiecznie wszędzie tam, gdzie zechcesz.

NAJMILSZE WSPOMNIENIA dotyczą rodzinnych

Samochód wyposażony jest w system stabilizacji

wypadów. Teraz sam jestem ojcem i chcę, żeby moje

toru jazdy (ESC), układ kontroli trakcji (TCS), system

dzieci też miały co wspominać”. Piotr – ojciec dwójki

wspomagania przy nagłym hamowaniu (BAS), układ

dzieci.

kontroli ruszania pod górę (HSA) zapobiegający
staczaniu się auta na pochyłości oraz układ kontroli

Nowy Chevrolet Captiva to wszechstronny

zjazdu ze wzniesień (HDC), który automatycznie

samochód idealny na wypady za miasto. Dojedziesz

wyhamuje pojazd na stromych zboczach.

GOTOWY
BY ODKRYWAĆ

“NA TATĘ NIE MA MOCNYCH. On zawsze obroni mnie

boczne kurtyny dla pasażerów siedzących z tyłu.

przed potworami, czającymi się w ciemności”.

Dodatkowe funkcje obejmują układ kontroli ruszania

Mateusz – tata to jego największy bohater.

pod górę zapobiegający staczaniu się auta na
pochyłości oraz układ kontroli zjazdu ze wzniesień,

Systemy bezpieczeństwa zastosowane w nowej

który automatycznie wyhamowuje pojazd na

Captivie sprawią, że w jej wnętrzu poczujesz się

stromych zboczach. W nowym Chevrolecie Captiva

pewnie. Samochód wyposażony jest w 6 poduszek

zarówno Ty, jak i Twoja rodzina możecie czuć się

powietrznych: przednią oraz boczną poduszkę dla

bezpiecznie.

kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, a także

GOTOWY
BY CHRONIĆ

“PODRÓŻOWANIE TO DLA NAS CZYSTA FRAJDA, ale

auto. Wyposażenie samochodu można dostosować

nigdy nie zapominamy o bezpieczeństwie”. Reks i

do indywidualnych potrzeb – boksy dachowe Thule®

Marek – nadpobudliwy pies i zatroskany właściciel

idealnie sprawdzą się podczas wakacji z rodziną,

czworonoga.

praktyczne rozwiązania w postaci kratek grodzeniowych
oraz zestawów organizacyjnych do bagażnika ułatwią

Captiva to także gama rozmaitych akcesoriów, dzięki

życie, a stylowe akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne

którym możesz w pełni wykorzystać to niezwykłe

spotęgują wrażenia estetyczne.

1. Kratka grodzeniowa
2. Bagażnik dachowy Thule®
3. Zestaw organizacyjny do bagażnika
Prezentowane akcesoria nie stanowią wyposażenia standardowego i są dostępne za dopłatą. Pełny wybór aktualnie dostępnych akcesoriów
znajdziesz na stronie www.chevrolet.pl
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03

GOTOWY
NA WSZYSTKOG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.2D 184KM 6MT AWD

2.2D 163KM 6MT FWD/AWD

2.2D 184KM 6AT AWD

6-biegowa, manualna

6-biegowa, manualna

6-biegowa przekładnia automatyczna

Diesel

Diesel

Diesel

Bezpośredni wtrysk wysokociśnieniowy

Bezpośredni wtrysk wysokociśnieniowy

Bezpośredni wtrysk wysokociśnieniowy

SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW
Skrzynia biegów
Rodzaj paliwa
System wtrysku paliwa
Pojemność (cm3)

2231

2231

2231

2 wałki rozrządu (DOHC),
napędzane łańcuchem

2 wałki rozrządu (DOHC),
napędzane łańcuchem

2 wałki rozrządu (DOHC),
napędzane łańcuchem

Liczba i układ cylindrów

4-cylindry, rzędowy

4-cylindry, rzędowy

4-cylindry, rzędowy

Średnica cylindra (mm)

86

86

86

Skok tłoka (mm)

96

96

96

Układ rozrządu

Sprzęgło

Hydrauliczne

Hydrauliczne

Konwerter momentu obrotowego

135/184 przy 3800 obr./min

120/163 przy 3800 obr./min

135/184 przy 3800 obr./min

400 przy 2000 obr./min

350 przy 2000 obr./min

400 przy 2000 obr./min

16.3

16.3

16.3

3.895

3.895

3.23

Prędkość maks. (km/h)

200

189 (5/7 miejsc, napęd FWD)
188 (5/7 miejsc, napęd AWD)

191

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

9.7

10.4 (5/7 miejsc, napęd FWD)
11.0 (5/7 miejsc, napęd AWD)

11.0

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)

7.9

7.8 (5/7 miejsc, napęd FWD)
7.9 (5/7 miejsc, napęd AWD)

10.4

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)

5.6

5.3 (5/7 miejsc, napęd FWD)
5.6 (5/7 miejsc, napęd AWD)

6.5

6.4

6.2 (5/7 miejsc, napęd FWD)
6.4 (5/7 miejsc, napęd AWD)

7.9

170

164 (5/7 miejsc, napęd FWD)
170 (5/7 miejsc, napęd AWD)

208

Euro V

Euro V

Euro V

Hydrauliczny układ wspomagania

Hydrauliczny układ wspomagania

Hydrauliczny układ wspomagania

napęd AWD

napęd FWD/AWD

napęd AWD

Hamulce przód, średnica (mm)

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 296

Hamulce tył, średnica (mm)

Tarcze wentylowane, 303

Tarcze wentylowane, 303

Tarcze wentylowane, 303

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Niezależne, czterowahaczowe

Niezależne, czterowahaczowe

Niezależne, czterowahaczowe

Masa własna pojazdu (kg)

1953

1853 (5 miejsc, napęd FWD)
1878 (7 miejsc, napęd FWD)
1928 (5 miejsc, napęd AWD)
1953 (7 miejsc, napęd AWD)

1978

Maks. dopuszczalna masa (kg)

2513

2505 (5 miejsc, napęd FWD)
2505 (7 miejsc, napęd FWD)
2505 (5 miejsc, napęd AWD)
2513 (7 miejsc, napęd AWD)

2538

2000/750

2000/750

1700/750

100

100

100

Długość (mm)

4673

4673

4673

Szerokość (mm)

1849

1849

1849

Wysokość (mm)

1756

1756

1756

Rozstaw osi (mm)

2707

2707

2707

1569 / 1576

1569 / 1576

1569 / 1576

11.87

11.87

11.87

Moc (kW/KM)
Moment obrotowy (Nm)
Stopień sprężenia
Przełożenie przekładni głównej

OSIĄGI I ZUŻYCIE PALIWA (1)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)
Emisja CO2 (g/km):
Klasa emisji zanieczyszczeń

PODWOZIE I HAMULCE
Układ kierowniczy
Napęd

Zawieszenie, przód
Zawieszenie, tył

MASA

Uciąg holowniczy (przyczepa z/bez hamulców) (kg)
Maksymalne obciążenie dachu (kg)

WYMIARY
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Rozstaw kół przód/tył (mm):
Minimalna średnica zawracania (m)

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Przestrzeń na nogi przód/tył (mm)

1036 / 946

1036 / 946

1036 / 946

Przestrzeń na wysokości ramion przód/tył (mm)

1455 / 1455

1455 / 1455

1455 / 1455

Przestrzeń nad głową przód/tył (mm)

1026 / 1017

1026 / 1017

1026 / 1017

477 / 942

477 / 942

477 / 942

65

65

65

7

5/7

7

Pojemność bagażnika(zależnie od konfiguracji
siedzeń) (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Liczba miejsc

(1) Wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskano w warunkach testowych zgodnie z odpowiednią dyrektywą UE (Norma: 2007/715/UE). Nie stanowią one gwarancji dotyczącej parametrów
osiąganych przez kierowców w rzeczywistych warunkach, które zależą od: stylu jazdy, obciążenia, ciśnienia w ogumieniu, warunków do jazdy oraz natężenia ruchu.

2.0 D 163KM 6AT FWD

2.4 167KM 6MT FWD/AWD

2.4 167KM 6AT AWD

3.0 258KM 6AT AWD

6-biegowa przekładnia automatyczna

6-biegowa, manualna

6-biegowa przekładnia automatyczna

6-biegowa przekładnia automatyczna

Diesel

Benzyna

Benzyna

Benzyna

Bezpośredni wtrysk wysokociśnieniowy

Sekwencyjny wtrysk wielopunktowy

Sekwencyjny wtrysk wielopunktowy

Bezpośredni wtrysk

1998

2384

2384

2997

2 wałki rozrządu (DOHC),
napędzane łańcuchem

2 wałki rozrządu (DOHC), napędzane łańcuchem
System zmiennych faz rozrządu (CVVT)

2 wałki rozrządu (DOHC), napędzane łańcuchem
System zmiennych faz rozrządu (CVVT)

2 wałki rozrządu (DOHC), napędzane łańcuchem
System zmiennych faz rozrządu (CVVT)

4-cylindry, rzędowy

4-cylindry, rzędowy

4-cylindry, rzędowy

4-cylindry, rzędowy

86

88

88

89

86

98

98

80.3

Konwerter momentu obrotowego

Hydrauliczne

Konwerter momentu obrotowego

Konwerter momentu obrotowego

120/163 przy 3800 obr./min

123/167 przy 5600 obr./min

123/167 przy 5600 obr./min

190/258 przy 6900 obr./min

360 przy 1750 obr./min

230 przy 4600 obr./min

230 przy 4600 obr./min

288 przy 5800 obr./min

16.5

10.4:1

10.4:1

11.7

3.23

4.176

3.87

3.23

187

190 (5/7 miejsc, napęd FWD)
186 (5/7 miejsc, napęd AWD)

175

198

11.2

10.5 (5/7 miejsc, napęd FWD)
10.3 (5/7 miejsc, napęd AWD)

11.1

9.3

9.9

12.2 (5/7 miejsc, napęd FWD)
12.3 (5/7 miejsc, napęd AWD)

12.1

14.3

6.4

7.1 (5/7 miejsc, napęd FWD)
7.6 (5/7 miejsc, napęd AWD)

7.6

8.3

7.7

8.9 (5/7 miejsc, napęd FWD)
9.3 (5/7 miejsc, napęd AWD)

9.3

10.5

203

210 (5/7 miejsc, napęd FWD)
218 (5/7 miejsc, napęd AWD)

217

244

Euro V

Euro V

Euro V

Euro V

Hydrauliczny układ wspomagania

Hydrauliczny układ wspomagania

Hydrauliczny układ wspomagania

Hydrauliczny układ wspomagania

napęd FWD

napęd FWD/AWD

napęd AWD

napęd AWD

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 296

Tarcze wentylowane, 303

Tarcze wentylowane, 303

Tarcze wentylowane, 303

Tarcze wentylowane, 303

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Kolumna McPhersona

Niezależne, czterowahaczowe

Niezależne, czterowahaczowe

Niezależne, czterowahaczowe

Niezależne, czterowahaczowe

1978

1768 (5 miejsc, napęd FWD)
1793 (7 miejsc, napęd FWD)
1843 (5 miejsc, napęd AWD)
1868 (7 miejsc, napęd AWD)

1893

1915

2538

2229 (5 miejsc, napęd FWD)
2352 (7 miejsc, napęd FWD)
2304 (5 miejsc, napęd AWD)
2427 (7 miejsc, napęd AWD)

2452

2474

1700/750

1500/750

1500/750

1700/750

100

100

100

100

4673

4673

4673

4673

1849

1849

1849

1849

1756

1756

1756

1756

2707

2707

2707

2707

1569 / 1576

1569 / 1576

1569 / 1576

1569 / 1576

11.87

11.87

11.87

11.87

1036 / 946

1036 / 946

1036 / 946

1036 / 946

1455 / 1455

1455 / 1455

1455 / 1455

1455 / 1455

1026 / 1017

1026 / 1017

1026 / 1017

1026 / 1017

477 / 942

477 / 942

477 / 942

477 / 942

65

65

65

65

7

5/7

7

7

1756 mm

1569 mm

2707 mm

1849 mm

4673 mm

1576 mm

KOLORY
NADWOZIA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZARNY CARBON FLASH
(metalizowany)

SZARY CITY
(metalizowany)

BEŻOWY DAYDREAM
(metalizowany)

SREBRNY ICE
(metalizowany)

SZARY PLACID
(metalizowany)

BRĄZOWY SANDY BEACH
(metalizowany)

BIAŁY SNOWFLAKE PEARL
(metalizowany)

BIAŁY SUMMIT

CZERWONY MORELLO
(metalizowany)

WYKOŃCZENIE
WNĘTRZA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LS - tkanina Jet Black

LT - tkanina Jet Black

LT+ / LTZ - skóra ekologiczna Jet Black

LTZ - skóra ekologiczna Light Titanium

17" Felgi aluminiowe

18" Felgi aluminiowe

19" Felgi aluminiowe

Wielkość kół

7Jx17

7Jx18

7Jx19

Rozmiar opon

235/60 R17

235/55 R18

235/50 R19

Hankook

Dunlop

Hankook

Klasa efektywności energetycznej *

C

E

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni *

C

C

C

71 dB

71 dB

71 dB

Marka opon

Poziom hałasu wytwarzanego przez oponę podczas jazdy *
Klasa hałasu wytwarzanego przez oponę podczas jazdy *
* Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Oznaczaniu Opon (EC ) 1222/2009.

ZAINSPIROWANY
TWOIM ŻYCIEM
___________________________________________________________________________________________________________________
Użytkowany przez jedną osobę czy przez liczną rodzinę, w mieście czy poza nim, każdy model z oferty
Chevroleta spełnia oczekiwania naszych klientów – i zawsze jest w przystępnej cenie. Wciąż kształtujemy
przyszłość, ulepszając nasze samochody, aby umożliwić stosowanie różnych rodzajów paliwa, zapewnić
wszechstronność i jeszcze lepsze wrażenia z prowadzenia. Do tej pory ponad milion kierowców w całej
Europie uległo legendzie Chevroleta. Nasza europejska sieć 2500 punktów obsługi z radością powita Ciebie
i Twoją rodzinę. Od stulecia nazwa Chevrolet jest synonimem wspaniałych samochodów tworzonych, by
sprostać wyzwaniom, jakie niesie życie. Samochodów charakteryzujących się wyrazistym stylem, ale również
bardziej praktycznymi cechami, samochodów o potwierdzonej niezawodności, które każdego dnia ułatwiają
życie swoim użytkownikom.

SPARK

AVEO

PRZYWILEJE WŁAŚCICIELA SAMOCHODU
MARKI
CHEVROLET
___________________________________________________________________________________________________________________
Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i
wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta posiada 3-letnią gwarancję z
ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, a także 6-letnią gwarancję
na perforację korozyjną. Będąc posiadaczem Chevroleta, możesz również skorzystać z usługi Chevrolet
Euro Service na okres 36 miesięcy, poczynając od daty rejestracji, w tym: bezpłatnej całodobowej pomocy
drogowej, darmowego holowania do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie
Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienia transportu zastępczego.

___________________________________________________________________________________________________________________
UWAGA: Dane i ilustracje niniejszej publikacji mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie,
niewystępujące w wersji standardowej (dostępne za dopłatą). Wszelkie informacje zawarte w niniejszej
broszurze są aktualne na dzień jej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w zakresie kolorów, modeli, ich budowy i wyposażenia oraz dostępności wyposażenia akcesoryjnego.
Kolory w broszurze mają charakter poglądowy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest
publikowana w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Dostępność, szczegóły techniczne
i wyposażenie mogą się różnić w zależności od rynku i ulegać zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać
dokładne informacje o wyposażeniu samochodów, należy skontaktować się z lokalnym Dystrybutorem
marki Chevrolet. Firma Chevrolet czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów
oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie
starania w zakresie rozwoju sposobu ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących
odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska.
Firma Chevrolet zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska
postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności
usuwania wszelkich płynów i innych czynników związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu
wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania
pojazdów. Informacje o recyklingu wycofanych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i
stacjach odbioru samochodów znajdują się na naszej stronie internetowej www.chevrolet.pl.
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TRAX

CRUZE

ORLANDO

MALIBU

CAMARO

CORVETTE

Niektóre prezentowane tu modele nie są dostępne na rynku polskim.

VOLT
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