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● de serie ─ indisponibil (AT) transmisie automată (MT) transmisie manuală

PREŢURI ŞI CLASA DE EMISIE
Preţ special de lansare în Euro cu TVA inclus Preţ de tranzacţie în Euro cu 3 prime de casare şi TVA inclus

LS + 1.8 DOHC 141 CP € 14.790 12.090

LS + 2.0 DOHC 131 CP € 17.490 14.790

LT + 1.8 DOHC 141 CP € 15.490 12.790

LT + 2.0 DOHC 163 CP € 18.130 15.430

LT + 2.0 DOHC AT 163 CP € 19.230 16.530

LTZ 2.0 DOHC 163 CP € 18.745 16.045

LTZ 2.0 DOHC AT 163 CP € 19.845 17.145

LTZ 1.8 DOHC 141 CP € 16.105 13.405

LTZ Plus 2.0 DOHC 163 CP € 19.800 17.100

LTZ Plus 2.0 DOHC AT 163 CP € 20.900 18.200

LTZ Plus 1.8 DOHC 141 CP € 17.160 14.460

DOTĂRI LS + LT + LTZ
Dimensiuni      

Număr de locuri 7 locuri 7 locuri 7 locuri

Lungime 4652 mm 4652 mm 4652 mm

Lăţime 1836 mm 1836 mm 1836 mm

Înălţime 1633 mm 1633 mm 1633 mm

Ampatament 2760 mm 2760 mm 2760 mm

Ecartament faţă 1584 mm 1584 mm 1584 mm

Ecartament spate 1588 mm 1588 mm 1588 mm

Raza minimă de bracaj 11.3 m 11.3 m 11.3 m

Capacitate portbagaj scaune nerabatate 89 l 89 l 89 l

Capacitate portbagaj scaune rabatate 856 l 856 l 856 l

Spaţiu cap faţă 1020 mm 1020 mm 1020 mm

Spaţiu cap spate 983 mm 983 mm 983 mm

Spaţiu umeri faţă 1450 mm 1450 mm 1450 mm

Spaţiu umeri spate 1419 mm 1419 mm 1419 mm

Spaţiu picioare faţă 1034 mm 1034 mm 1034 mm

Spaţiu picioare spate 917 mm 917 mm 917 mm

Rezervor carburant 64 l 64 l 64 l

Confortul scaunelor      

Scaun şofer reglabil manual ● ● ●
Scaun pasager faţă reglabil manual pe 4 direcţii ● ● ●
Banchetă spate rabatabilă 60/40 ● ● ●
Al treilea rând de scaune cu spătar rabatabil ● ● ●
Cotieră centrală faţă ─ ● ●

Manevrabilitate      

Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime ● ─ ─
Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi profunzime ─ ● ●
Geamuri faţă acţionate electric ● ─ ─
Geamuri electrice faţă şi spate ─ ● ●
Oglinzi Oglinzi electrice Oglinzi electrice Oglinzi electrice

Senzor de ploaie ─ ─ ●
Cruise Control ─ ─ ●
Cheie pliabilă ● ● ●
Închidere centralizată cu telecomandă ● ● ●
Kit de reparaţii roată ● ● ●

Dotări interioare      

Display infotainment - oră, temperatură, radio ● ● ●
Computer de bord ─ ● ●
Oglindă interioară electro-cromatică ─ ─ ●
Suport ochelari de soare ─ ● ●
Brichetă şi scrumieră faţă ─ ● ●
Cotieră centrală spate cu suport de pahare ● ● ●
Consolă centrală cu spaţiu de depozitare şi capac ─ ● ●
Compartiment de depozitare în spatele panoului de control al sistemului audio ● ● ●
Tabletă portbagaj ● ● ●
Lumină ambientală pentru consola centrală de culoare albastră ─ ─ ●

Dotări exterioare      

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei ● ● ●
Mânere uşi în culoarea caroseriei ─ ● ●
Mâner portbagaj cromat ─ ● ●
Mâner portbagaj în culoarea caroseriei ● ─ ─
Trapă electrică ─ € 630 € 630

Grilă radiator cu ornament cromat ─ ● ●
Climatizare şi încălzire      

Aer condiţionat manual ● ─ ─
Aer condiţionat automat cu senzor de aer ─ ● ●
Funcţie AQC (Air Quality Control) ─ ● ●
Conducte de încălzire spate ● ● ●
Dezaburire lunetă ● ● ●



● de serie ─ indisponibil (AT) transmisie automată (MT) transmisie manuală

DOTĂRI LS + LT + LTZ
Sistem audio      

Radio CD cu MP3 ● ● ●
Comenzi audio pe volan ─ ● ●
Boxe 4 boxe 6 boxe 6 boxe

Sistem de navigaţie ─ ─ € 935

Conectare USB şi iPod ─ ● ●
Siguranţa      

6 airbag-uri: airbag şofer, pasager, airbag-uri laterale, airbag-uri cortină ● ● ●
Senzor de parcare spate ─ ● ●
Centuri de siguranţă scaune faţă pretensionate ● ● ●
Sistem ISOFIX banchetă spate ● ● ●
ABS ● ● ●
ESC (Sistem de control al stabilităţii) ● ● ●
Faruri de ceaţă ─ ● ●

Protecţie antifurt      

Imobilizator motor ● ● ●
Alarmă ● ● ●

Alte dotări      

Greutate fără încărcătură 1528 kg / 1655 kg 1528 kg / 1655 kg / 1659 kg 1655 kg / 1659 kg / 1528 kg /
1655 kg / 1659 kg / 1528 kg

Greutate maximă admisă 2160 kg / 2287 kg 2160 kg / 2287 kg / 2291 kg 2287 kg / 2291 kg / 2160 kg /
2287 kg / 2291 kg / 2160 kg

Scaun şofer şi pasager faţă încălzite ─ / ─ ─ / ─ / ─ ─ / ─ / ─ / ● / ● / ●

MOTORIZARE
Tip combustibil Capacitate cilind-

rică
Putere furnizată Cuplu maxim Emisie CO2 Clasa de emisie Consum de carbu-

rant urban
Consum de carbu-
rant extra-urban

Consum de carbu-
rant mixt

LS + 1.8 DOHC 141 CP Benzină 1796 cc 104/141 la 6200
rpm

176 la 3800 rpm 172 g/km Euro V 9.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km

LS + 2.0 DOHC 131 CP Diesel 1998 cc 96/131 la 3800
rpm

315 la 2000 rpm 159 g/km Euro V 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km

LT + 1.8 DOHC 141 CP Benzină 1796 cc 104/141 la 6200
rpm

176 la 3800 rpm 172 g/km Euro V 9.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km

LT + 2.0 DOHC 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 159 g/km Euro V 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km

LT + 2.0 DOHC AT 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 186 g/km Euro V 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km

LTZ 2.0 DOHC 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 159 g/km Euro V 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km

LTZ 2.0 DOHC AT 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 186 g/km Euro V 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km

LTZ 1.8 DOHC 141 CP Benzină 1796 cc 104/141 la 6200
rpm

176 la 3800 rpm 172 g/km Euro V 9.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km

LTZ Plus 2.0 DOHC 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 159 g/km Euro V 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km

LTZ Plus 2.0 DOHC AT 163 CP Diesel 1998 cc 120/163 la 3800
rpm

360 la 2000 rpm 186 g/km Euro V 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km

LTZ Plus 1.8 DOHC 141 CP Benzină 1796 cc 104/141 la 6200
rpm

176 la 3800 rpm 172 g/km Euro V 9.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km



PRIVILEGIILE PROPRIETARULUI CHEVROLET: Fiecare Chevrolet vine cu o garanţie confortabilă. Credem cu tărie în calitatea, tehnologia şi dotările automobilelor noastre. De
aceea, pentru Chevrolet Orlando acordăm o garanţie de 3 ani sau 100.000 de kilometri. La aceasta se adaugă o garanţie anti-coroziune de 6 ani. De asemenea, ca proprietar de
Chevrolet beneficiezi de serviciul Chevrolet Euro Service pentru o perioadă de 36 de luni, începând cu data înregistrării. Asta înseamnă asistenţă rutieră gratuită şi remorcare
gratuită 24 de ore din 24 până la cel mai apropiat centru de reparaţii autorizat, şi, în anumite condiţii, punerea la dispoziţie a unui mijloc alternativ de deplasare. 

GARANŢIE EXTINSĂ: Pentru detalii contactează cel mai apropiat dealer Chevrolet. Garanţia Extinsă Chevrolet este o opţiune inteligentă, care te scapă de griji din momentul
cumpărării noului autovehicul Chevrolet. Programul Chevrolet de Garanţie Extinsă îţi oferă posibilitatea de a extinde garanţia standard a producătorului (de care dispui deja)
cu 12 sau 24 de luni. Astfel, autovehiculul tău beneficiază de o garanţie de 4 sau 5 ani, în funcţie de opţiunea ta. Garanţia extinsă acoperă toate costurile legate de piesele de
schimb şi de manopera percepută de un Reparator Autorizat atunci când defecţiunea se datorează exclusiv unor vicii de fabricaţie (de material sau de montaj). 

Beneficiile Garanţiei Extinse: valabilă atât în România cât şi în afara României; creşte valoarea reziduală a vehiculului în momentul în care vehiculul se vinde în perioada de
garanţie; service-ul vehiculului se face de către Reparatori Autorizaţi cu piese originale; perioada mai lungă de timp acoperită pentru eventualele defecţiuni mecanice şi electrice;
nu există costuri neprevăzute cu reparaţiile; utilizare eficientă şi costuri reduse.

TE RUGĂM SĂ REŢII: Unele dintre imaginile din această broşură pot conţine dotări care nu sunt disponibile pentru modelul standard. Informaţia din această broşură era valabilă la data publicării ei. Ne
rezervăm dreptul de a face modificări de design şi de echipament. Culorile tipărite în broşură doar le aproximează pe cele reale. Echipamentul opţional ilustrat este disponibil contra cost. Disponibilitatea,
dotările tehnice şi echipamentul automobilelor noastre pot varia de la o ţară la alta şi pot fi modificate fără aviz prealabil. Informaţii despre reciclarea automobilelor ajunse la capătul duratei de funcţionare
şi locaţiile unde acestea pot fi aduse, se găsesc pe site-ul www.chevrolet.ro. Pentru informaţii cât mai exacte cu privire la dotările automobilelor noastre, te rugăm să contactezi cel mai apropiat dealer
Chevrolet. ©2011 Chevrolet Europe. Toate drepturile rezervate. Aceste materiale nu pot fi retipărite fără permisiunea scrisă a Chevrolet Europa, Glattbrugg, Elveţia.

www.chevrolet.ro


