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เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี ใหม

กระบะพรีเมียม สไตลอเมริกัน แบบ 4 ประตู

สำหรับผูหลงใหลความทาทายท่ีไมซ้ำใคร 

และพรอมลุยไปทุกท่ี เผชิญทุกเสนทางไปกับคุณ

สูบรรทัดฐานใหมของกระบะพรีเมียมที่เพียบพรอมดวย

เทคโนโลยีความล้ำหนา และนวัตกรรมลาสุดของระบบ

ความปลอดภัย ซึ่งเหนือกวามาตรฐานและแตกตาง

จากรถในระดับเดียวกัน 

เชนเดียวกับความประณีต พิถีพิถัน การคัดสรรเฉพาะ

วัสดุช้ันเย่ียม และสไตลการตกแตงท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ 

พรอมสีสันใหมของตัวรถ ทั้ง Pull Me Over Red และ 

Black Meet Kettle

ไมวาเสนทางขางหนาจะทาทายเพียงใด ถาใจแกรงพอ 

ทุกจุดหมายก็เปนเร�องเล็กสำหรับคุณ

เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี ใหม 

พลังขับ ที่วัดใจคุณ



จะมีอะไรดีไปกวาการเดินทางที่หอมลอมดวยเพ�อนรูใจ 

ตลอดเสนทางเต็มไปดวยบรรยากาศของมิตรภาพและ

อรรถรสของบทสนทนาที่ ไมรูจบ โคโลราโด ไฮคันทรี 

ใหม ยานยนตที่ตอบรับไลฟสไตลการใชชีวิตทุกรูปแบบ 

พรอมนำคุณโลดแลนไปในทุกเสนทางอยางไรขีดจำกัด 

ใหคุณสัมผัสประสบการณใหมท่ีจะเปล่ียนความรูสึกของ 

การเดินทางในวันธรรมดาใหเหมือนวันหยุดสุดสัปดาห 

ไมเพียงแตความโดดเดนดานสมรรถนะหรือพ้ืนท่ีภายใน

หองโดยสาร หากยังเพียบพรอมดวยอุปกรณอำนวย

ความสะดวกและอรรถประโยชนท่ีตอบรับทุกความตองการ 

ออกไปสัมผัสอิสรภาพของการใชชีวิตเหนือระดับ แลว

คนพบความหมายที่แทจริงของการเดินทางอันร�นรมย 

ใน โคโลราโด ไฮคันทรี ใหม ดวยตัวคุณเอง วันนี้

EXTERIOR DESIGN



หยุดสายตาทุกคูไวที่โคโลราโด ไฮคันทรี ใหม อีกหนึ่งผลงานการสรางสรรค

จากทีมออกแบบของเชฟโรเลต ทุกเสนสายและรายละเอียดรอบตัวรถ

ลวนสะทอนถึงบุคลิกภาพอันแข็งแกรง ดุดัน ตามแบบฉบับของกระบะพรีเมียม 

สไตลอเมริกัน 

1. กระจังหนาดีไซน ใหม เพิ่มความโดดเดนดวยกรอบโครเมียม พรอม

ตราสัญลักษณโบวไทดสีทอง หากยังคงไวซึ่งเอกลักษณของกระจังหนา

แบบสองชั้น (Dual Port-Grille) ตามแบบฉบับของเชฟโรเลต

2. ไฟตัดหมอกหนา เพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นถนนเบื้องหนา

ไดชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเม�อเผชิญกับทัศนวิสัยที่เลวราย 

ไมวาจะเปนฝนตกหนักหรือหมอกลงจัด 

3. ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED และไฟหนา

รวมอยูในกรอบเดียวกัน พรอมฟงกชันการทำงานของระบบเปด-ปดไฟหนา

อัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยใหกับการขับขี่มากยิ่งขึ้น

4. ลออัลลอย ดีไซนสปอรต แบบทูโทน ขนาด 18” พรอมยางหนา/หลัง

ขนาด 265/60 R18 บงบอกความเปนสปอรตในทุกมุมมอง

5. มือจับท่ีเปดฝากระบะทายแบบโครเมียม พรอมกลองแสดงภาพดานหลัง

ขณะถอยรถ คือการผสมผสานอยางลงตัวระหวางดีไซนและฟงกชัน 
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เหนือระดับกับความภูมิฐาน ไมแตกตางจากซาลูนท่ีหรูหรา 

ภายในหองโดยสารไดรับการออกแบบใหมตามหลัก

สรีรศาสตร (Ergonomic Design) โดยคำนึงถึง 

การเคล�อนไหวของรางกายในทุกอิริยาบถ สวิตชควบคุม 

และอุปกรณตางๆ ถูกจัดวางอยูในตำแหนงท่ีใชงานงาย 

ใหคุณส่ังการทำงานของเคร�องเสียงและรับสาย-โทรออก

ไดจากพวงมาลัยมัลติฟงกชัน และไมพลาดทุกการติดตอ 

ดวยระบบเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนท่ีผานสัญญาณบลูทูธ 

พรอมฟงกชันแฮนดฟรีที่ชวยใหคุณสนทนาไดอยาง 

สะดวก นอกจากน้ี โคโลราโด ไฮคันทรี ใหม ยังพร่ังพรอม 

ดวยอุปกรณอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีชั้นนำ 

มากมาย ซึ ่งล วนแลวแตเป นอ ุปกรณมาตรฐาน 

อาทิเชน Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร 

และความบันเทิง ระบบนำทาง (Navigation System) 

ระบบเสียงแบบพรีเมียมพรอมลำโพงคุณภาพเยี่ยม

7 ตำแหนง เบาะน่ังสำหรับผูขับข่ีปรับระดับดวยไฟฟาได 

6 ทิศทาง กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ 

(Electrochromic) ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) 

สั ่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย เปนตน

INTERIOR DESIGN 



เคร�องหมายการคา Apple และ iPhone จดลิขสิทธ์ิโดย Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ ระบบการใชงาน Apple CarPlay
TM

 เปนลิขสิทธ์ิของ Apple Inc. รองรับการใชงาน iPhone รุนตางๆ ตามท่ีระบุไวใน http://www.apple.com/ios/carplay/

Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง ซึ่งไดรับ

การพัฒนาใหกาวล้ำไปอีกขั้น ครบครันดวยหลากหลายฟงกชันการใชงาน

อันชาญฉลาด ไมวาจะเปนการฟงขาวสารจากคล�นวิทยุชองประจำ หรือชม

ซีรี่สเร�องดังผานชองตออุปกรณเสริม AUX หรือ USB และสามารถ

เลือกดูภาพถายจากอัลบั้มในแบบสไลดโชว พรอมระบบตัดสัญญาณภาพ

อัตโนมัติเม�อมีสายเรียกเขา ใหคุณควบคุมและสั่งการทำงานไดงาย ๆ 

เพียงปลายน้ิวสัมผัสลงบนจอทัชสกรีนขนาด 8” หรือจะเลือกถายทอดคำส่ัง

ผานระบบสั่งการดวยเสียง (Voice Recognition) โดยไมตองละมือจาก

พวงมาลัย ซึ่งมอบความสะดวกและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน 

ท่ีสำคัญ วันน้ี เชฟโรเลตใหคุณเช�อมตอ iPhone เขากับ Chevrolet MyLink 

เพ�อใชงาน Apple CarPlay
TM

 ไดกอนใคร

1. Apple CarPlay
TM

 คือวิธีท่ีปลอดภัยกวาสำหรับการใช iPhone ในขณะขับข่ี 

เฉพาะฟงกชันสำคัญใน iPhone จะปรากฏอยูบนจอทัชสกรีนเพ�อใหคุณเลือก

ใชงาน ไมวาจะเปนโทรศัพท ขอความ คลังเพลง รวมถึงแอพอ�นๆ  

2. Siri
®

 เสมือนหนึ่งผูชวยสวนตัวที่เดินทางไปกับคุณทุกที่ ใหคุณสั่ง

การทำงานของฟงกชันตาง ๆ ใน iPhone ดวยเสียงของคุณเอง และรองรับ

การใชงานภาษาไทย 

3. ขอความ คุณสามารถรับ-สงขอความไดดวยคำสั่งเสียง โดยมี Siri
®

 

ทำหนาที่ชวยอานขอความ และพิมพขอความตามเสียงพูดของคุณ

โดยไมตองพะวงกับการมองหนาจออยูตลอดเวลา 

4. โทรศัพท ไมพลาดทุกการติดตอ ไมวาจะเปนการรับสาย-โทรออก

ปฏิเสธสายเรียกเขา การโทรกลับสายที่ ไมไดรับ หรือฟงขอความเสียง 

โดยที่คุณไมตองปลอยมือจากพวงมาลัย 

5. เพลง เลือกฟงเพลงโปรดจากคลังเพลงใน iPhone ของคุณ หรือให Siri
®

ชวยคนหาเพลงใหมๆ จาก Apple Music ก็ยอมได

TECHNOLOGY
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PERFORMANCE
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รวมพิสูจนอานุภาพของขุมพลังใหมที่แรง ประหยัดน้ำมัน และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน ตลอดจนเทคโนโลยีชั้นนำแหงโลกยานยนต 

ซึ่งไมเพียงแตมอบสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้น หากยังเปยมดวยฟงกชัน

การใชงานและความสะดวกสบาย

1. เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล เทอรโบ 2.5 ลิตร ใหม ทะยานสูทุก

จุดหมายอยางเราใจไปกับเคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล คอมมอนเรล ไดเรค

อินเจคช่ัน ขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน

(VGT - Variable Geometry Turbocharger) และอินเตอรคูลเลอร ผลิต

กำลังสูงสุด 180 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที พรอมแรงบิดสูงสุดถึง 440

นิวตัน-เมตร ท่ี 2,000 รอบ/นาที พละกำลังท้ังหมดจะถูกถายทอดผานเกียร

อัตโนมัติแบบ 6 สปด พรอมฟงกชัน Manual Mode โดยผูขับขี่สามารถ

กำหนดจังหวะการเปลี่ยนเกียรไดดวยตนเอง เสมือนหนึ่งการขับขี่ดวยเกียร

ธรรมดา ซ่ึงเพ่ิมอรรถรสความเราใจใหมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี คุณยังสามารถ

เลือกระบบขับเคล�อนไดตรงกับความตองการใชงาน ท้ังแบบ 2 ลอ หรือ 4 ลอ 

2. พวงมาลัยเพาเวอรควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา

(Electric Power Steering) พัฒนาการลาสุดของระบบบังคับเลี้ยวที่มี

ความเที่ยงตรงและแมนยำสูง ทั้งยังสามารถปรับน้ำหนักแปรผันตาม

ความเร็วรถ

 • ขณะรถว่ิงดวยความเร็วต่ำ เชน การขับข่ีในเมืองท่ีจราจรคับค่ัง หรือ

การนำรถเขาจอด พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบา เพ�อชวยใหการหมุนเลี้ยว

ทำไดงายขึ้น

 • ขณะรถวิ่งดวยความเร็วสูง เชน การขับขี่ทางตรงบนมอเตอรเวย 

พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งชวยใหการถือพวงมาลัยนิ่งและ

ม่ันคงมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การบังคับรถหลบหลีกส่ิงกีดขวางอยางกะทันหัน

ก็สามารถทำไดอยางรวดเร็ว

 

3. รีโมทสตารท (Remote Start) คุณจะประทับใจกับฟงกชันของกุญแจ

พรอมรีโมท คอนโทรล ซึ่งสามารถสตารทเคร�องยนตได แมอยูนอกตัวรถ

พรอมทั้งสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ 

ที่อุณหภูมิระดับ 25
๐

 นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการเล�อนขึ้น-ลงของ

กระจกหนาตางทั้ง 4 บาน 
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SAFETY

ระบบความปลอดภัยในโคโลราโด ไฮคันทรี ใหม เปนการผสมผสานแนวคิดเชิง

ปองกันกอนเกิดเหตุ (Active Safety) และเชิงปกปองเม�อเกิดเหตุ (Passive

Safety) เขาไวดวยกัน เพ�อเฝาระวังภัยและปกปองทุกชีวิตที่อยูภายใน

หองโดยสารใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น 

1. ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ขณะขับข่ี

ดวยความเร็ว 40 กม./ชม.ข้ึนไป กลองท่ีติดต้ังอยูบริเวณกระจกมองหลังและ

เรดารท่ีดานหนารถ จะวิเคราะหและประเมินระยะหางของรถคันหนาตลอดเวลา

หากพบวารถเขาใกลคันหนามากเกินไป ระบบฯ จะสงสัญญาณภาพและเสียง

เตือนใหผูขับขี่ทราบเพ�อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

2. เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park 

Assist) มอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเซ็นเซอรที่ติดตั้งอยูบริเวณ

กันชนหนา-หลังของรถรวม 8 จุด จะสงสัญญาณภาพและเสียงแจงใหผูขับข่ี

ทราบถึงระยะหางของรถกับสิ่งกีดขวาง

3. ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure 

Warning) หากรถวิ่งออกนอกชองจราจรโดยที่ผูขับขี่ ไมตั้งใจหรือไมได

เปดสัญญาณไฟเลี้ยว ขณะขับขี่ดวยความเร็ว 60 กม./ชม. ขึ้นไป ระบบฯ 

จะสงสัญญาณภาพและเสียงเตือนทันที 

4. กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) 

เม�อเกียรอยูในตำแหนง R ภาพมุมกวางบริเวณดานหลังรถพรอมเสนกะระยะ 

จะปรากฏบนจอภาพแบบเรียลไทม ชวยใหการนำรถเขาจอดหรือขณะถอยรถ

สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

5. ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ (Driver Knee Airbag) 

ครั้งแรกกับอุปกรณความปลอดภัยที่เหนือกวามาตรฐานของรถกระบะทั่วไป 

ชวยปองกันไมใหหัวเขาและสวนขาดานลางของผูขับขี่ ไดรับบาดเจ็บเม�อเกิด

อุบัติเหตุท่ีดานหนารถ โดยทำงานรวมกับถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัดนิรภัย

6. ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure

Measuring System) จะตรวจสอบแรงดันลมยางทั้ง 4 ลออยูตลอดเวลา

หากพบวา แรงดันลมยางของลอหนึ่งลอใดไมเหมาะสม ระบบฯ จะแจงเตือน

ใหผูขับขี่ทราบทันที ผานจอแสดงผลแบบดิจิตอลบนแผงหนาปด

3

4



มิติของรถ ลอและยาง

ลออัลลอย 18” แบบทูโทน

พรอมยางขนาด 265/60 R18

สำหรับ High Country 4x2 และ 4x4

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณมาตรฐาน

รุน

เคร�องยนต

รหัสเคร�องยนต

แบบ

ระบบจายเชื้อเพลิง

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)

อัตราสวนกำลังอัด

กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที)

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที)

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)

ระบบขับเคล�อน

แบบ

ระบบสงกำลัง

แบบ

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)

ระบบกันสะเทือน

หนา

หลัง

ระบบเบรก

หนา

หลัง

หมอลมเบรก

ลอและยาง

ขนาดลอ

ขนาดยางหนาและหลัง

มิติของรถ

ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)

ระยะฐานลอ (มม.)

ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)

ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ

(Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง

โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง

ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)

ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)

เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist)

กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) 

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)

ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control)

ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection)

ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System)

ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)

ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System)

ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist)

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System)

ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)

ระบบไลฝาที่กระจกหลัง

กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer

สัญญาณเตือนการโจรกรรม

แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง

High Country 4x2

ขับเคล�อน 2 ลอ
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

High Country 4x4

ขับเคล�อน 4 ลอ
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•

•

•

•

•

•

LP2

ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร

คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น

2,499

92 x 94

16.5 : 1

132 (180) / 3,600

440 (45) / 2,000

76

เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode

แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)

6.35

อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริงและโชคอัพแกส

ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส

ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.

ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.

ขนาด 10.5"

อัลลอย แบบทูโทน 18"

265/60 R18

1,874 x 5,408 x 1,858

3,096

1,570

219

3096 1004

219

1484

11221534

584

5408

1570

1874

2132

1797

1308



ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ

เน�องจากระบบการพิมพ

หนังแท / หนังสังเคราะห

สำหรับ High Country 4x2 และ 4x4 

สีมาตรฐาน วัสดุหุมเบาะนั่ง

SUMMIT WHITE

สีขาว

PULL ME OVER RED

สีแดง

BLACK MEET KETTLE

สีดำ

SATIN STEEL GREY METALLIC

สีเทา

รุน

อุปกรณมาตรฐานภายนอก

กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต 

พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start)

เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)

ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) 

ไฟหนาแบบฮาโลเจน

ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ

ไฟตัดหมอกหนา

ไฟทายและไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

กระจกมองขางปรับระดับและพับเก็บไดดวยระบบไฟฟา 

กระจกมองขางพรอมสัญญาณไฟเลี้ยวและกรอบโครเมียม

กระจังหนาสองชั้น พรอมแถบคาดโครเมียม

กันชนหนาและสปอรตบารสีเดียวกับตัวรถ

กันชนหลังพรอมแถบโครเมียม

บันไดขาง (Side Step)

ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา

เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) แบบสีดำเงา (High Gloss)

มือจับที่เปดประตูสีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม

มือจับที่เปดฝากระบะทายแบบโครเมียม

คิ้วขอบหนาตางแบบโครเมียม

อุปกรณมาตรฐานภายใน

ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย

พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)

ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ

การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่

ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) 

พวงมาลัยหุมดวยหนังแท

กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic)

Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8"

และรองรับ Apple CarPlay
TM

การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)

ระบบนำทาง (Navigation system)

จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล

ระบบเสียงแบบพรีเมียม พรอมลำโพง 7 ตำแหนง

กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล

พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง

กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู

เซ็นทรัลล็อก

เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได

เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา

วัสดุหุมเบาะนั่ง

แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยสีดำ (Jet Black)

แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่

ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร

ไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา

ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล

มือจับบริเวณเสาดานหนา

ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB

ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง

High Country 4x2
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หนังแท / หนังสังเคราะห
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High Country 4x4
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หนังแท / หนังสังเคราะห
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17-091116-01

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอฝายลูกคาสัมพันธ บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1734

อุนใจตลอดการใชงาน พรอมรับประกันตัวรถตลอด 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ฟรี 3 ป ไมจำกัดระยะทาง

เบาใจกับคาบำรุงรักษาที่ประหยัดกวา ดวยเทคโนโลยีของตัวรถ เคร�องยนต ชิ้นสวนและน้ำมันหลอล�นที่เหนือกวา ชวยขยายเวลาตรวจเช็คออกไปถึง 15,000 กม. ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เปนไปตามที่ระบุไวในคูมือการใชรถและบริการ

           : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขางตน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตาง ๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา

• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต




