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Captiva е името на новиот Chevrolet SUV, кој на Captiva е името на новиот Chevrolet SUV, кој на 
пазарот ќе се појави ова лето. пазарот ќе се појави ова лето. 
Развиван како концепт S3X, возилото својот Развиван како концепт S3X, возилото својот 
прв настап пред јавноста го имаше на прв настап пред јавноста го имаше на 
париското Motor Show во 2004 година, каде париското Motor Show во 2004 година, каде 
со ентузијазам беше прифатен од страна на со ентузијазам беше прифатен од страна на 
медиумите и публиката. медиумите и публиката. 
Chevrolet Captiva нуди напреден дизајн Chevrolet Captiva нуди напреден дизајн 
и просторен ентериер направен од и просторен ентериер направен од 
висококвалитетни материјали. Новата Captiva висококвалитетни материјали. Новата Captiva 
е со димензии должина/широчина/височина: е со димензии должина/широчина/височина: 
4,639/1,849/1,726 мм и ќе биде достапна со 4,639/1,849/1,726 мм и ќе биде достапна со 
пет и со седум седишта, односно со 2 и со 3 пет и со седум седишта, односно со 2 и со 3 
реда седишта. Таа ќе биде првиот модел од реда седишта. Таа ќе биде првиот модел од 
гамата на Chevrolet Europe, во кој сериски гамата на Chevrolet Europe, во кој сериски 
ќе се вградува електронската програма за ќе се вградува електронската програма за 
стабилност (ESP). Исто така, купувачите ќе стабилност (ESP). Исто така, купувачите ќе 
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можат да изберат меѓу возилата со погон на можат да изберат меѓу возилата со погон на 
предните или со погон на сите четири тркала.предните или со погон на сите четири тркала.
Captiva ќе биде првиот Chevrolet SUV со дизел Captiva ќе биде првиот Chevrolet SUV со дизел 
мотор. Конструирано за европските патишта мотор. Конструирано за европските патишта 
и според барањата на потрошувачите, и според барањата на потрошувачите, 
возилото ќе биде достапно со современ возилото ќе биде достапно со современ 
дволитарски common rail дизел мотор, со дволитарски common rail дизел мотор, со 
директно вбризгување и моќност од 150 кс. директно вбризгување и моќност од 150 кс. 
Исто како и двата достапни бензински мотори Исто како и двата достапни бензински мотори 
(2,4-литарскиот со четири цилиндри и 3,2-(2,4-литарскиот со четири цилиндри и 3,2-
литарскиот V6), турбодизел моторот нуди литарскиот V6), турбодизел моторот нуди 
динамично возење. динамично возење. 
По очекување на потрошувачите, основниот По очекување на потрошувачите, основниот 
модел на Chevrolet Captiva е сосема модел на Chevrolet Captiva е сосема 
солидно опремен и содржи клима уред, солидно опремен и содржи клима уред, 
ABS, ESP, серво управувач кој се подесува ABS, ESP, серво управувач кој се подесува 
по височина, 2 предни и кровни воздушни по височина, 2 предни и кровни воздушни 
перничиња, алуминиумски бандажи од 17 перничиња, алуминиумски бандажи од 17 
инчи, електроника на предните и на задните инчи, електроника на предните и на задните 
прозорци, централно заклучување со прозорци, централно заклучување со 
далечинско управување, кровни шини, заден далечинско управување, кровни шини, заден 
бришач, задно стакло кое посебно се отвора бришач, задно стакло кое посебно се отвора 
од вратата од багажникот, висококвалитетен од вратата од багажникот, висококвалитетен 
аудио систем со радио, RDS, CD со MP3 и аудио систем со радио, RDS, CD со MP3 и 
магацин за 6 CD-а и паркинг сензор.магацин за 6 CD-а и паркинг сензор.


