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Od deski kreślarskiej do salonu, Chevrolet Cruze został stworzony, by wyznaczyć
nowy wzorzec w stylistyce.
Ten kompaktowy sedan zmienił pojęcie niedrogiego, przystępnego samochodu. Stało się tak za sprawą dynamicznej linii zewnętrznej,
wystylizowanemu wnętrzu, jak i bogatej liście elementów wyposażenia standardowego dostępnego już w wersji podstawowej modelu.
Jego piękno jest czymś więcej niż tylko wyjątkową stylizacją nadwozia, łączy w sobie wyjątkową jakość wykonania z komfortem i
bezpieczeństwem jazdy. Wszystko to napędzane silnikiem, zaprojektowanym z myślą o jeszcze większej mocy i jeszcze wydajniejszym
zużyciu paliwa. Przedstawiamy Państwu Chevroleta Cruze. Przygotuj się na jeszcze więcej.
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Wyznaczanie nowych standardów projektowania.
Międzynarodowy zespół projektantów Chevroleta połączył swe siły, by stworzyć samochód, dzięki któremu tradycyjny sedan zyska nowy
wymiar. Dynamiczna linia boczna i muskularny profil nawiązują swą stylistyką do sportowego coupe, podczas gdy szeroki rozstaw osi zwiększa
przyczepność, oraz przestrzeń wewnątrz samochodu. Aerodynamika również została przeniesiona na wyższy poziom. Łagodne i subtelne
zaokrąglenia, ostra i spadzista linia dachu, wszystko to nie tylko obniża zużycie paliwa, ale również zapewnia płynną i spokojną jazdę, na każdej
niemal nawierzchni. Nowatorska stylizacja, w której przednie reflektory zwężają się ku środkowi oraz potężny przedni grill ze znakiem Chevroleta
podkreślają aerodynamikę karoserii. Cruze prezentuje na tle innych samochodów sedan nie tylko elegancki, wyrafinowany wygląd, ale również
zdumiewające osiągi.
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Jeszcze więcej przestrzeni.
Usiądź w nowym Chevrolecie Cruze, a odkryjesz ergonomicznie zaprojektowane eleganckie wnętrze, w którym poczujesz się komfortowo.
Projekt podwójnego kokpitu najlepiej oddaje przemyślaną elegancję tego wyjątkowego samochodu. Drobnoziarnista powierzchnia deski
rozdzielczej, delikatne, miękkie materiały i matowa powierzchnia paneli dostarczają nam dodatkowego poczucia jakości i elegancji. W
standardowym wyposażeniu znajdziemy stereofoniczny odtwarzacz CD z możliwością podłączenia odtwarzacza MP3. Opcjonalnie Cruze
wyposażony jest w wielofunkcyjną kierownicę z przyciskami do sterowania systemem audio. Elektryczne szyby, regulowane nachylenie
układu kierowniczego, przestronność sprytnie zaprojektowanego schowka, dopełniają wrażenie eleganckiego wnętrza. Nawigacja
satelitarna, jak i elektryczne okno dachowe dostępne są jako opcja*.

* Opcja dostępna w wybranych modelach.
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Nowy wymiar komfortu.
Mimo, iż Cruze jest kompaktowy, jego cechą charakterystyczną jest przestronna kabina, w której wygodnie może podróżować pięć dorosłych osób.
Przestrzeń na nogi, głowę i ramiona została zmaksymalizowana zarówno z przodu, jak i z tyłu, zapewniając komfort i wygodę podczas każdej podróży.
Obszerny 450 litrowy bagażnik sprawi, że bez najmniejszego problemu pomieścisz bagaże bądź też codzienne zakupy, możliwość złożenia tylnych
siedzeń w systemie 60/40 stworzy idealną przestrzeń na dłuższe przedmioty. Ergonomiczne przednie fotele ułatwią znalezienie wygodnej pozycji
podczas jazdy. Dodajmy do tego elektronicznie kontrolowaną klimatyzację, skórzaną tapicerkę oraz podgrzewane przednie fotele*, a Cruze okaże się
samochodem godnym swoich czasów.

* Opcja dostępna w wybranych modelach.
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Najwyższa przyjemność jazdy.
Podczas krótkich i długich podróży, Cruze zapewnia doskonały komfort jazdy oraz osiągi. System ESC (Elektroniczny Program Stabilizacji toru jazdy*)
zapewnia znakomitą przyczepność niezależnie od nawierzchni czy pogody, a tempomat sprawia, że każda długa podróż staje się przyjemnością.
Optymalnie zestrojone zawieszenie sprawia, że Cruze świetnie się prowadzi, przy jednoczesnej redukcji zewnętrznego hałasu. Jeśli chodzi o moc, wybierz
jeden z dostępnych silników, każdy zaprojektowany z myślą o lepszych osiągach, lepszym przyśpieszeniu oraz wydajniejszym zużyciu paliwa. Mowa tu
o dwóch silnikach benzynowych 1.6 litra 16V – 113KM lub 1.8 litra 16V – 141 KM. Do wyboru mamy również silniki diesla o pojemności 2.0 litra i mocy
125KM i 150KM. Wszystko to dopasowane do 5-stopniowej, manualnej skrzyni biegów lub też 6-stopniowej automatycznej skrzyni biegów dostępnej
do każdego benzynowego silnika.
* Opcja dostępna w wybranych modelach.
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Nowy wymiar bezpieczeństwa.
Cruze może zmienić zasady dotyczące stylu i komfortu, jednak przede wszystkim ma na względzie bezpieczeństwo pasażerów. Specjalnie
wzmocniona, stalowa konstrukcja należy do najwytrzymalszych w swojej klasie i zapewnia solidną ochronę. Sześć poduszek powietrznych* – dla
kierowcy i pasażera z przodu, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne, wszystko to, by zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. Cruze
zaprojektowany jest również z myślą o najmłodszych. Posiada unikatowy system do mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w obu tylnych
fotelach. Napinacze pasów będące w standardzie, dodatkowo stabilizują kierowcę i pasażera obok, podczas gdy czujnik parkowania* pomaga
zapobiec nawet najmniejszej kolizji. Dokądkolwiek byś nie zmierzał, Cruze zapewnia poziom bezpieczeństwa, na którym można polegać.

* Opcja dostępna w wybranych modelach.
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Zobacz wyposażenie
i specyfikację

Specyfikacja techniczna
Miary i wagi

1.6 i MT

1.6 i AT

1.8 i MT

1.8 i AT

2.0 VCDi MT 125 KM

2.0 VCDi MT 150 KM

Długość (mm)

4597

4597

4597

4597

4597

4597

Szerokość bez lusterek (mm)

1788

1788

1788

1788

1788

1788

Wysokość (mm)

1477

1477

1477

1477

1477

1477

Rozstaw osi (mm)

2685

2685

2685

2685

2685

2685

Rozstaw kół przód/tył (mm)

1544/1558

1544/1558

1544/1558

1544/1558

1544/1558

1544/1558

Min. promień skrętu (m)

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

Pojemność bagażnika (l) VDA

450

450

450

450

450

450

Wys. podsufitki przód/tył (mm)

999/963

999/963

999/963

999/963

999/963

999/963

Szer. wnętrza przód/tył (mm)

1391/1370

1391/1370

1391/1370

1391/1370

1391/1370

1391/1370

Miejsce na nogi przod/tyl (mm)

1074/917

1074/917

1074/917

1074/917

1074/917

1074/917

Zbiornik paliwa (l)

60

60

60

60

60

60

Masa poj. gotowego do drogi (kg)

1285

1310

1290

1315

1427

1427

DMC (kg)

1788

1813

1793

1818

1930

1930

Przyczepa z hamulcami (kg)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Rozmiar kół

6,5 J x 16, 7 J x 17

6,5 J x 16, 7 J x 17

6,5 J x 16, 7 J x 17

6,5 J x 16, 7 J x 17

6,5 J x 16

6,5 J x 16, 7 J x 17

Rozmiar opon

205/60 R 16, 215/50 R 17

205/60 R 16, 215/50 R 17

205/60 R 16, 215/50 R 17

205/60 R 16, 215/50 R 17

205/60 R 16, 225/50 R 17

205/60 R 16, 225/50 R 17

Układ kierowniczy

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

wspomaganie hydrauliczne

Przeniesienie napędu

na przednie koła

na przednie koła

na przednie koła

na przednie koła

na przednie koła

na przednie koła

ABS cztero – kanałowy

seryjnie

seryjnie

seryjnie

seryjnie

seryjnie

seryjnie

Podwozie i hamulce

4597 mm

1544 mm

2685 mm

1477 mm

1788 mm
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Zobacz wyposażenie
i specyfikację

Specyfikacja techniczna

Podwozie i hamulce

1.6 i MT

1.6 i AT

1.8 i MT

1.8 i AT

2.0 VCDi MT 125 KM

2.0 VCDi MT 150 KM

Hamulce przednie

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

Hamulce tylne

hamulce tarczowe

hamulce tarczowe

hamulce tarczowe

hamulce tarczowe

hamulce tarczowe

hamulce tarczowe

Zawieszenie przednie

kolumny McPhersona

kolumny McPhersona

kolumny McPhersona

kolumny McPhersona

kolumny McPhersona

kolumny McPhersona

Zawieszenie tylne

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

Typ silnika

DOHC 16 zaworowy

DOHC 16 zaworowy

DOHC 16 zaworowy

DOHC 16 zaworowy

SOHC 16 zaworowy

SOHC 16 zaworowy

Pojemność

1598

1598

1796

1796

1991

1991

Cylindry

4

4

4

4

4

4

Średnica otworu cylindrów (mm)

79.0

79.0

80,5

80,5

83,0

83,0

Skok tłoka (mm)

81,5

81,5

88,2

88,2

92,0

92,0

Układ wtrysku paliwa

wtrysk wielopunktowy

wtrysk wielopunktowy

wtrysk wielopunktowy

wtrysk wielopunktowy

Common Rail Injection

Common Rail Injection

Stopień sprężania

10,8 : 1

10,8 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

17,5 : 1

17,5 : 1

Maks. moc (kW/hp)

83/113 przy 64000 rpm

83/113 przy 6400 rpm

104/141 przy 6200 rpm

104/141 przy 6200 rpm

92/125 przy 4000 rpm

110/150 przy 4000 rpm

Maks. moment obrotowy (Nm)

153 przy 4200 rpm

153 przy 4200 rpm

176 przy 3800 rpm

176 przy 3800 rpm

300 przy 2000 rpm

320 przy 2000 rpm

Skrzynia biegów

manualna

automatyczna

manualna

automatyczna

manualna

manualna

Przełożenie przekładni głównej

3,722

3,261

3,261

Norma emisji

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 4

Euro 4

Prędkość maksymalna (km/h)

185

179

195

185

196

210

Przyspieszenie 0 – 100 (s)

11,8

12,9

10,0

11,5

10,3

8,7

Zużycie paliwa 2007/715/EC (l/100)

9,0/5,5/6,8

11,2/5,8/7,8

9,3/5,3/6,8

11,3/5,8/7,8

7,0/4,6/5,5

7,0/4,8/5,6

159

184

159

184

145

149

Silnik i przekładnie

3,722

Osiągi

miejski/pozamiejski/mieszany
Emisja CO2 (g/km)
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Kolory nadwozia

Biały Galaxy zwykły

Czerwony Super zwykły

Wykończenie wnętrza

Srebrny Poly metalizowany
BASE: EBG – Tkanina FLAT WOVEN

Niebieski Misty Lake
metalizowany

Czarny Carbon Flash
metalizowany

Szary Pewter metalizowany

LS: EBJ – Tkanina MESH
Niebieski Moroccan
metalizowany

Złoty Light metalizowany

LT: EBF – Skóra ekologiczna MERIDIAN
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Chevrolet. Zawsze do Twoich usług.
Od niemal wieku, marka Chevrolet słynie z produkcji wyjątkowych samochodów, by sprostać wymogom prawdziwego życia. Oznacza to, iż
nasze samochody projektowane są nie tylko z myślą o zewnętrznych, estetycznych walorach, są one również bardziej praktyczne, niezawodne
oraz bliższe wymogom codziennego życia. Od kierowców, po szczęśliwe rodziny, od miejskich ulic po bezkresne bezdroża, każdy model z oferty
Chevroleta zapewnia sprawdzoną technologię, jakość i niezawodność, wyrazistą stylistykę oraz atrakcyjną cenę przy ogromnych możliwościach.
Kształtujemy również przyszłość, polepszając nasze modele o najnowsze technologie alternatywnych źródeł napędu, dostarczając tym samym
jeszcze większą przyjemność jazdy. Dla ponad miliona kierowców w całej Europie, Chevrolet stał się ich własną legendą. Razem z dobrze
rozwiniętą siecią ponad 2 500 stacji serwisowych, czekamy z otwartymi ramionami by przywitać Twoją całą rodzinę.
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PRZYWILEJE POSIADACZA CHEVROLETA. Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i
wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta posiada 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów lub 3-letnią gwarancję z
ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, 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: bezpłatną całodobową pomoc drogową, darmowe holowanie
do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie transportu zastępczego.

3 3

LLUB A
T A LATA/24
100.000 KM

Gwarancji Assistance

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. Kolory w broszurze jedynie przypominają kolory rzeczywiste. 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. Informacje
na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na stronie www.chevrolet.pl. Aby uzyskać dokładne informacje o wyposażeniu samochodów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem
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