
THE ALL-NEW COLORADO HIGH COUNTRY STORM





ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทร ีสตอรม

กระบะอเมริกันพรีเมียม สุดแกรง แบบ 4 ประตู

เพราะโลกยังมีเร�องทาทายอีกมากมาย แลวคุณจะรออะไร

เม�อสุดยอดยนตรกรรม พรอมพาคุณทะยานสูโลกอีกใบ

ที่เราใจยิ่งกวา

นี่คือนิยามใหม ของกระบะพรีเมียม พรอมพาคุณทะยาน

ออกจากกฎเกณฑแบบเดิมๆ ดวยสุดยอดยนตรกรรม

ที ่ผสานเทคโนโลยีการขับเคล�อนขั ้นสุด และระบบความ

ปลอดภัยรอบคัน ที่เหนือชั ้นเกินใคร

ดีไซนภายในโดดเดน หรูหราไมซ้ำใคร ดวยวัสดุชั้นเยี่ยม

ใสใจทุกองคประกอบ แมเพียงรายละเอียดเล็กนอย

ทะยานไปสูอ ีกระดับ ของความทาทาย กับที่ส ุดของยอด

ยนตรกรรมพันธุ แกรง พรอมลุยสู ทุกเปาหมาย…

ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี สตอรม

พลังขับ ที่วัดใจคุณ 



ไดเวลาทะยานออกไปพบประสบการณใหม กับตัวจริง 

พรอมสัมผัสความเราใจยิ่งกวา กับรถคูใจที่พรอมลุย 

ไปดวยกัน บนเสนทางสุดทาทาย ท่ีตัวคุณเปนผูเลือกเอง

ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี สตอรม 

นวัตกรรมลาสุดของกระบะพรีเมียม สไตลอเมริกัน 

ท่ีพรอมพาคุณฉีกกฎความเราใจ แลวกาวขามกฎเกณฑ 

แบบเดิมๆ สูเสนทางใหม ลุยไปทุกที่ ดั่งใจคุณตองการ 

ดวยความโดดเดนที่สะกดสายตา ทุกองศารอบคัน 

นอกจากนี้ ยังเสริมความเทถึงขีดสุด ดวยชุดแตง 

ดีไซนโฉบเฉี่ยว ที่สปอรต หรูหรา ทรงพลัง มากยิ่งขึ้น 

ท้ังสติกเกอร ดีไซนใหม พรอมลออัลลอย 18 น้ิว สีดำ 

ดุดันยิ่งขึ้น และสปอรตบาร สะทอนความเทในแบบคุณ 

เพียบพรอม ดวยเทคโนโลยีที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

สูงสุดของผูโดยสาร ทั้งภายนอก และภายในตัวรถ 

ไดเวลากาวสูอีกขั้น กับที่สุดของความสมบูรณแบบ 

ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี สตอรม 



ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี สตอรม โดดเดนขัน้สุด ดวยดีไซนท่ีรังสรรค

โดยทีมออกแบบชั้นนำระดับโลก จากเชฟโรเลต สะทอนความพรีเมียม ดุดัน

แข็งแกรง พรอมหยุดทุกสายตา กับความโดดเดนท่ีไมเหมือนใคร แบบฉบับ

สุดยอดกระบะพรีเมียม สไตลอเมริกันแท 

1. สติกเกอรสีดำดานที่กระโปรงหนา และกระจังหนาใหม

 เสริมความเขม ดุดัน ที่แตกตางอยางลงตัว โดดเดนทาทายทุกสายตา

 ดวยดีไซนที่ ไมซ้ำใคร 

2. สติกเกอรดานขางลายสปอรต และมือจับที่เปดประตู สีดำ

 สะทอนความมีสไตล สปอรตเต็มขั้น เขมเกินใคร

3. สปอรตบาร สีดำเงา บงบอกความเปนเอกลักษณที่โดดเดน 

 พรอมสติกเกอร 4X4 เพิ่มความสปอรต โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น

4. กันชนหลังสีดำ Anthracite เขม และมือจับฝาทายสีดำ

 ผสานความมีสไตลนาเกรงขาม 

5. ลออัลลอย 18 นิ้ว สีดำ

 ดุย่ิงข้ึน กับความสปอรตสุดเราใจ ดวยยาง หนา/หลัง ขนาด 265/60 R18 

   

6. กระจกขางสีดำ เงา เสริมความสปอรต

 โดดเดน ดวยดีไซนเขมลงตัว ดุดันเกินใคร 

  

1 2

43

5 6



กระบะสไตลอเมริกันหน่ึงเดียว ท่ีไมเพียงใหความใสใจกับ 

ความโดดเดนท่ีภายนอก แตยังพิถีพิถันภายในเปนพิเศษ 

เชนเดียวกัน โดยยึดหลักการดีไซนท่ีคำนึงถึงผูโดยสาร 

เปนพิเศษ ดวยหลักสรีระศาสตร (Ergonomic Design) 

ใหคุณเคล�อนไหวทุกอิริยาบถไดอยางสะดวกสบาย พรอม 

อุปกรณอำนวยความสะดวกสบาย ท่ีเพียบพรอมรอบคัน 

ไมวาจะเปนสวิตชควบคุม ในตำแหนงท่ีคำนึงถึงการใชงาน 

ของผูขับขี่ พรอมฟงกชัน Chevrolet MyLink ระบบ 

เช�อมตออุปกรณส�อสาร ความบันเทิง และระบบนำทาง 

อัจฉริยะ ใหคุณเพลิดเพลิน และสะดวกสบายยิ่งขึ ้น 

ในทุกเสนทาง นอกจากนี้ ยังมีพวงมาลัยมัลติฟงกชัน 

ที่คุณสามารถควบคุมเคร�องเสียงระดับพรีเมียม 

เพิ่มอรรถรสในการรับฟง ดวยลำโพงถึง 7 ตำแหนง  

หรือแมแต การรับสายเขา-ออก ก็สามารถทำไดอยาง 

ปลอดภัย โดยไมตองละสายตาขณะขับ ดวยระบบเช�อมตอ 

โทรศัพทเคล�อนท่ี ผานสัญญาณบลูทูธ ท่ีใหคุณสนทนาได 

อยางคมชัด ไมพลาดทุกการติดตอ พรอมระบบควบคุม 

ความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ที่สามารถปรับได  

อยางงายดายบนพวงมาลัย นอกจากนี้ เบาะนั่งภายใน 

หองโดยสารยังใหความรูสึกที่สบายยิ่งขึ้น กับระบบ 

ปรับระดับแบบไฟฟา 6 ทิศทาง พรอมกระจกมองหลัง 

ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) เย็นฉ่ำ 

ไปกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ที่กระจายความเย็น 

ทั่วหองโดยสารไดอยางดีเยี่ยม  



Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง ซึ่งไดรับ

การพัฒนาใหกาวล้ำไปอีกขั้น ครบครันดวยหลากหลายฟงกชันการใชงาน

อันชาญฉลาด ไมวาจะเปน การฟงขาวสารจากคล�นวิทยุชองประจำ หรือชม

ซีรีสเร�องดังผานชองตออุปกรณเสริม AUX หรือ USB และยังสามารถ

เลือกดูภาพถายจากอัลบั้มในแบบสไลดโชว พรอมระบบตัดสัญญาณภาพ

โดยอัตโนมัติเม�อมีสายเรียกเขา ใหคุณควบคุม และสั่งการทำงานไดงายๆ 

เพียงปลายน้ิวสัมผัสลงบนจอทัชสกรีนขนาด 8” หรือจะเลือกถายทอดคำส่ัง

ผานระบบสั่งการดวยเสียง (Voice Recognition) โดยไมตองละมือจาก

พวงมาลัย ซึ่งมอบความสะดวก และความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน 

ท่ีสำคัญ เชฟโรเลตใหคุณเช�อมตอ iPhone เขากับ Chevrolet MyLink 

เพ�อใชงาน Apple CarPlay
TM

 ไดกอนใคร

1. Apple CarPlay
TM

 คือวธิท่ีีปลอดภัยกวา สำหรับการใช iPhone ในขณะขับขี่ 

เฉพาะฟงกชันสำคัญใน iPhone จะปรากฎอยูบนจอทัชสกรีน เพ�อใหคุณเลือก

ใชงาน ไมวาจะเปนโทรศัพท ขอความ คลังเพลง รวมถึงแอพอ�นๆ  

2. Siri
®

 เสมือนหนึ่งผูชวยสวนตัว ที่เดินทางไปกับคุณทุกที่ ใหคุณสั่ง

การทำงานของฟงกชันตางๆ ใน iPhone ดวยเสียงของคุณเอง และรองรับ

การใชงานภาษาไทย 

3. ขอความ คุณสามารถรับ-สงขอความ ไดดวยคำสั่งเสียง โดยมี Siri
®

 

ทำหนาทีช่วยอานขอความ และสามารถพิมพขอความตามเสียงพูดของคุณ

โดยไมตองพะวง กับการมองหนาจออยูตลอดเวลา 

4. โทรศัพท ไมพลาดทุกการติดตอ ไมวาจะเปนการรับสาย-โทรออก

ปฏิเสธสายเรียกเขา การโทรกลับสายที่ ไมไดรับ หรือฟงขอความเสียง 

โดยท่ีคุณไมตองปลอยมือจากพวงมาลัย 

5. เพลง เลือกฟงเพลงโปรด จากคลังเพลงใน iPhone ของคุณ หรือให Siri
®

ชวยคนหาเพลงใหมๆ จาก Apple Music ก็ยอมได

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

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



สตารทเคร�องยนต เปดเคร�องปรับอากาศ เปดไฟหนา DRL

รวมพิสูจนอานุภาพของขุมพลังที่แรง ประหยัดน้ำมัน และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน ตลอดจนเทคโนโลยีชั้นนำ แหงโลกยานยนต 

ซึ่งไมเพียงแตมอบสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้น หากยังเปยมดวยฟงกชัน

การใชงาน และความสะดวกสบาย

1. เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล วีจี เทอรโบ 2.5 ลิตร ทะยานสูทุก

จุดหมายอยางเราใจ ไปกับเคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล คอมมอนเรล ไดเรค

อินเจคชั่น ขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน

(VGT - Variable Geometry Turbocharger) และอินเตอรคูลเลอร ผลิต

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

นิวตัน-เมตร ท่ี 2,000 รอบ/นาที พละกำลังท้ังหมด จะถูกถายทอดผานเกียร

อัตโนมัติแบบ 6 สปด พรอมฟงกชัน Manual Mode โดยผูขับขี่สามารถ

กำหนดจังหวะการเปล่ียนเกียรไดดวยตนเอง เสมือนหน่ึงการขับข่ีดวยเกียร

ธรรมดา ซ่ึงเพ่ิมอรรถรสความเราใจใหมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี คุณยังสามารถ

เลือกระบบขับเคล�อน ไดตรงกับความตองการใชงาน ท้ังแบบ 2 ลอ หรือ 4 ลอ 

2. พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา

(Electric Power Steering) พัฒนาการของระบบบังคับเลีย้วที่มี

ความเที่ยงตรง และแมนยำสูง ทั้งยังสามารถปรับน้ำหนักแปรผันตาม

ความเร็วรถ

 • ขณะรถว่ิงดวยความเร็วต่ำ เชน การขับข่ีในเมืองท่ีจราจรคับค่ัง หรือ

การนำรถเขาจอด พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบา เพ�อชวยใหการหมุนเลี้ยว

ทำไดงายขึ้น

 • ขณะรถวิ่งดวยความเร็วสูง เชน การขับขี่ทางตรงบนมอเตอรเวย 

พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งชวยใหการถือพวงมาลัยนิ่ง

และมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบังคับรถเพ�อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

อยางกะทันหัน ก็สามารถทำไดอยางรวดเร็ว

 

3. รีโมทสตารท (Remote Start) คุณจะประทับใจ กับฟงกชันของกุญแจ

พรอมรีโมท คอนโทรล ซึ่งสามารถสตารทเคร�องยนตได แมอยูนอกตัวรถ

พรอมท้ังส่ังการ ใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ 

ที่อุณหภูมิระดับ 25
๐

 นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการเล�อนขึ้น-ลงของ

กระจกหนาตางทั้ง 4 บาน 

อุปกรณมาตรฐานแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดจากปกหลังของโบรชัวรเลมนี้



อุปกรณมาตรฐานแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดจากปกหลังของโบรชัวรเลมนี้

ระบบความปลอดภัยในเชฟโรเลต โคโลราโด ไฮคันทรี สตอรม ใหม เปนการ

ผสมผสานแนวคิดเชิงปองกันกอนเกิดเหตุ (Active Safety) และเชิงปกปอง

เม�อเกิดเหตุ (Passive Safety) เขาไวดวยกัน เพ�อเฝาระวังภัย และปกปอง

ทุกชีวิตที่อยูภายในหองโดยสาร ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด หากเหตุ

สุดวิสัยเกิดขึ้น 

1. ระบบแจงเตือน การชนดานหนา (Forward Collision Alert) ขณะขับข่ี

ดวยความเร็ว 40 กม./ชม.ขึ้นไป กลองที่ติดตั้งอยูบริเวณกระจกมองหลัง

จะวิเคราะห และประเมินระยะหางของรถคันหนาตลอดเวลา หากพบวารถเขาใกล

คันหนามากเกินไป ระบบฯ จะสงสัญญาณภาพ และเสียงเตือนใหผูขับข่ีทราบ

เพ�อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

2. เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park 

Assist) มอบความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน โดยเซ็นเซอรท่ีติดต้ังอยูบริเวณ

กันชนหนา-หลังของรถรวม 8 จุด จะสงสัญญาณภาพ และเสียงแจงใหผูขับข่ี

ทราบถึงระยะหางของรถกับสิ่งกีดขวาง

3. ระบบชวยเตือน เม�อขับข่ีรถออกนอกชองจราจร (Lane Departure 

Warning) หากรถวิ่งออกนอกชองจราจร โดยที่ผูขับขี่ ไมตั้งใจหรือไมได

เปดสัญญาณไฟเลี้ยว ขณะขับขี่ดวยความเร็ว 60 กม./ชม. ขึ้นไป ระบบฯ 

จะสงสัญญาณภาพ และเสียงเตือนทันที 

4. กลองแสดงภาพดานหลัง ขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) 

เม�อเกียรอยูในตำแหนง R ภาพมุมกวางบริเวณดานหลังรถ พรอมเสนกะระยะ 

จะปรากฎบนจอภาพแบบเรียลไทม ชวยใหการนำรถเขาจอด หรือขณะถอยรถ

สะดวกเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

5. ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ (Driver Knee Airbag) 

คร้ังแรก กับอุปกรณความปลอดภัย ท่ีเหนือกวามาตรฐานของรถกระบะท่ัวไป 

ชวยปองกันไมใหหัวเขา และสวนขาดานลางของผูขับข่ีไดรับบาดเจ็บ เม�อเกิด

อุบัติเหตุท่ีดานหนารถ โดยทำงานรวมกับถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัดนิรภัย

 

6. ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure

Measuring System) จะตรวจสอบแรงดันลมยางท้ัง 4 ลออยูตลอดเวลา

หากพบวา แรงดันลมยางของลอหน่ึงลอใดไมเหมาะสม ระบบฯ จะแจงเตือน

ใหผูขับขี่ทราบทันที ผานจอแสดงผลแบบดิจิตอล บนแผงหนาปด



มิติของรถ ลอ และยาง

ลออัลลอย 18" สีดำ

พรอมยางขนาด 265/60 R18

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน

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

ลอ และยาง

ขนาดลอ

ขนาดยางหนา และหลัง

มิติของรถ

ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)

ระยะฐานลอ (มม.)

ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)

ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ

(Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง

โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง

ระบบแจงเตือน การชนดานหนา (Forward Collision Alert)

ระบบชวยเตือน เม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)

เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist)

กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) 

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)

ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ ขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control)

ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection)

ระบบปองกันการล�นไถล และลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System)

ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)

ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (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 Storm 4x2

ขับเคล�อน 2 ลอ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

High Country Storm 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 พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส

ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส

ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.

ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.

ขนาด 10.5"

อัลลอย สีดำ 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



หนังแท / หนังสังเคราะห

สีมาตรฐาน วัสดุหุมเบาะนั่ง

รุน

อุปกรณมาตรฐานภายนอก

กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต 

พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start)

เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)

ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) 

ไฟหนาแบบฮาโลเจน

ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ

ไฟตัดหมอกหนา

ไฟทาย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

กระจกมองขางปรับระดับ และพับเก็บไดดวยระบบไฟฟา 

กระจกมองขางพรอมสัญญาณไฟเลี้ยว (สีดำเงา Metallic)

กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม

กันชนหนา

กันชนหลัง (สีดำ Anthracite)

บันไดขาง (Side Step)

ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา

เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) แบบสีดำเงา (High Gloss)

มือจับที่เปดประตู (สีดำเงา Metallic)

มือจับที่เปดฝากระบะทาย (สีดำ Anthracite)

คิ้วขอบหนาตาง (สีดำ Anthracite)

ตัวรถดานขางพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำลายสปอรต

ฝากระโปรงหนาพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน และสัญลักษณ High Country 

สปอรตบาร (สีดำเงา Metallic)

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�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8"

และรองรับ Apple CarPlay
TM

การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (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 (หนังแท / หนังสังเคราะห)

แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยสีดำ (Jet Black)

แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่

ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร

ไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา

ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล

มือจับบริเวณเสาดานหนา

ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB

ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง

High Country Storm 4x2
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High Country Storm 4x4
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BLUE ME AWAY METALLIC

สีน้ำเงิน

PULL ME OVER RED

สีแดง

SUMMIT WHITE

สีขาว

AUBURN BROWN METALLIC

สีน้ำตาล

BLACK MEET KETTLE METALLIC

สีดำ

SATIN STEEL GREY METALLIC

สีเทา

• ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ •  ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง 

• บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา

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



YR2018-010118-01

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

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734

 

ริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด 

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ 

Chevrolet Call Center

ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734

Chevrolet Roadside Assistance

บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

Chevy Plus 

บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ 

สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต

Chevrolet Mobile Service 

บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่

Warranty

รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร


