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THÔNG S� K� THU�T

TRUY�N Đ�NG

AN TOÀN

Đ�NG C�

T� ��ng 6 c�p
KÍCH TH��C
Dài x R�ng x Cao (mm)
Chi�u dài c� s� (mm)
Kho�ng sáng g�m xe (mm)
V�t bánh xe tr��c/sau (mm)
Tr�ng l��ng không t�i (Kg)
Tr�ng l��ng toàn t�i (Kg)
Bán kính vòng quay t�i thi�u (m)
Kích th��c l�p
Kích th��c l�p d� phòng
Dung tích bình nhiên li�u (lít)

H�p s� GEN II

Phanh tr��c
Phanh sau
H� th�ng ch�ng bó c�ng phanh (ABS)
H� th�ng cân b�ng �i�n t (ESP)
Dây an toàn 3 �i�m
C�nh báo th�t dây an toàn
H� th�ng túi khí 
Khóa ca t� ��ng khi xe di chuy�n
Khóa ca trung tâm
Khóa ca an toàn cho tr� em
C�nh báo lùi
Chìa khóa mã hóa
H� th�ng c�nh báo xâm nh
p

Đ�a
Đ�a
Có
Có
Có
Có

4 túi khí
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Lo�i ��ng c�
Dung tích xi lanh (cm3)
Công su�t c�c ��i (hp / rpm)
Mô men xo�n c�c ��i (Nm / rpm)
Lo�i nhiên li�u
Tiêu chu�n khí th�i

X�ng 1.8L,DOHC, MFI, 
4 xi lanh th�ng hàng

1796
140/6200
176/3800

X�ng
EURO 4

NGO�I TH�T

H� th�ng âm thanh
Đi�u ch�nh âm thanh trên vô l�ng
H� th�ng �i�u hòa nhi�t ��
Ca gió �i�u hòa cho hàng gh� th� 2
Tr� l�c tay lái
Tay lái �i�u ch�nh 4 h��ng
S�y kính sau
Hàng gh� 2 g
p 60/40
Hàng gh� th� 3 g
p 50/50
Gh� ph� �i�u ch�nh 4 h��ng
Gh� lái ch�nh �i�n 6 h��ng
H�p ��ng �� trung tâm
H�p ��ng kính
Túi ��ng �� l�ng gh� tr��c
T�a tay gh� lái
T�a tay hàng gh� sau, 
tích h�p h�c ��ng ��
Châm thu�c và g�t tàn
� c�m �i�n hàng gh� sau
Đèn tr�n phía tr��c/sau
Ca s� tr�i �i�u khi�n �i�n
Chìa khóa thông minh
Kh�i ��ng xe b�ng nút b�m
Ca s� �i�u ch�nh �i�n, 
lên xu�ng 1 ch�m ca lái
G��ng chi�u h
u tích h�p �èn báo r�,
ch�nh �i�n, g
p �i�n, có ch�c n�ng s�y
Đèn pha t� ��ng b
t/t�t
G�t m�a kính tr��c t� ��ng
G�t m�a kính sau gián �o�n
�ng ten trên nóc xe
Thanh trang trí nóc

Màu n�i th�t
Vô l�ng
Màn hình hi�n th  �a thông tin
S� gh�
Ch�t li�u gh�
T�a ��u gh� tr��c �i�u ch�nh lên xu�ng
G��ng chi�u h
u trong xe
T�m ch�n n�ng tích h�p g��ng
Th�m lát sàn tr��c/sau

RADIO-AM/FM, CD, MP3, USB,  6 loa
Có

T� ��ng
Có

Tr� l�c �i�n
Có
Có
Có
Có

Ch�nh tay
Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có

Có
Có
Có
Có
Có

Màu ghi
3 ch�u/ B�c da

Có
7 gh� (2+3+2)

Da
Có

T� ��ng ch�ng lóa
Có
Có

L��i t�n nhi�t s�n �en, vi�n crôm
Đèn pha
Đèn s��ng mù tr��c
G��ng chi�u h
u

Tay n�m m� ca

Tay n�m m� ca sau
Đèn phanh trên cao
La-z�ng
La-z�ng bánh d� phòng

Có
Halogen

Có
Cùng màu thân xe
Cùng màu thân xe, 
có ch� crôm trang trí

M� crôm
Có

H�p kim nhôm, 17''
Thép, 16''

TI�N NGHI

Thi�t k� ��u xe phong cách, 
g��ng chi�u h
u tích h�p �èn 
báo r�

N�i th�t da r�ng rãi v�i 7 ch ng�i, gh� lái
�i�u ch�nh �i�n 6 h��ng

Ca s� tr�i �i�u ch�nh �i�n hi�n ��i

H� th�ng móc neo �� g�n 
gh� tr� em � hàng gh� sau

C�nh báo va ch�m phía sau h tr�
��c l�c cho vi�c lùi, � xe 

Trang b  4 túi khí. H� th�ng ch�ng bó c�ng 
phanh (ABS) và h� th�ng cân b�ng �i�n t 
(ESP)

THI�T K� L�CH LÃM

TI�N NGHI TIÊN TI�N 

H�p s� t� ��ng 6 c�p th� h� 
m�i GEN II, ti�t ki�m nhiên li�u

H� th�ng �i�u hòa t� ��ngKh�i ��ng xe b�ng 
nút b�m

Đi�u khi�n âm thanh trên
tay lái

V�N HÀNH M�NH M�. AN TOÀN T�I �U

N�I TH�T

TR�NG TRANG NHÃ (11U) B�C SANG TR�NG (92U) VÀNG HOÀNG KIM (GCZ) ĐEN Đ�NG C�P (83L) GHI KH�E KHO�N (GCV) Đ� CU�N HÚT (GCS)

MÀU S�C PHONG PHÚ

TRANG THI�T B�

S� h�u Chevrolet Spark và t
n h��ng Ch��ng trình Chevrolet Ch�m Sóc Tr�n V�n
(Chevrolet Complete Care) v�i ph��ng châm  “Chúng tôi vì b�n”mang ��n nh�ng �u 
�ãi ��c bi�t ch�a t�ng có dành cho ch� s� h�u xe Chevrolet:

• Cứu Hộ Miễn Phí
• Bảo Dưỡng Nhanh
• Bảo Hành Phụ Tùng Và Phụ Kiện 1 Năm/25.000 Km*
• Bảo Hành Xe 3 Năm/100.000 Km*

*Tùy theo điều kiện nào đến trước

Website: www.chevrolet.com.vn
Hotline: 1800 1058


