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Kaikki alkaa…
Kun annat suunnittelijalle valkoisen paperin, on paras varautua yllätyksiin.
Kun suunnittelijamme aloittivat tyhjästä, heillä oli mahdollisuus keskittyä,
katsella asioita eri kulmista ja arvioida uudelleen omia uskomuksiaan.
Se mitä he lopulta loivat oli enemmän kuin vain Spark. He käynnistivät jotakin
paljon voimallisempaa… oman mielikuvituksensa.
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AJATTELUTAVAN MUUTOS.
Enemmän kuin osiensa summa, Chevrolet Spark on ajattelutavan
muutos –inspiraatio joka näkee tavanomaisen, mutta kääntyy siitä pois.
Spark on todellinen auto joka on tehty todellisille ihmisille. Ja sen takia
onkin sopivaa, että suunnittelijamme päättivät esittää itselleen joitakin
hyvin todellisia kysymyksiä…
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PITÄÄKÖ PIKKUAUTOJEN NÄYTTÄÄ
TYLSILTÄ?
Sparkin muotoillut etuvalot, integroidut takaluukun spoilerit ja atleettiset
lokasuojat todistavat ettei niiden pidä.
Eikä kyse ole vain ulkonäöstä. Korotetut lokasuojat tekevät paljon muuta kuin
vain antavat autolle urheilullisen, aggressiivisen leiman. Ne parantavat myös
auton aerodynamiikkaa vähentämällä ilmanvastusta ja polttoaineen kulutusta.
Korotetut lokasuojat johtivat meidät myös miettimään mihin olisi parasta
sijoittaa takaovien kahvat? Rakastamme tämän tapaisia pieniä kysymyksiä –
me näemme ne mahdollisuuksina…
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TOIMINNALLISUUS.
EI PELKKÄ MUOTO.
Takaovien kahvojen integroiminen ikkunapaneeleihin ei ollut vain
esteettinen päätös. Sillä saavutettiin iskevä coupemaisuus ja silti
säilytettiin viisipaikkaisen auton käytännöllisyys.
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YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT.
Niin kuin kipinä, pienimmät asiat johtavat joskus johonkin todella merkittävään tulokseen.
Emme väitä, että ohut iPod/MP3-valmis stereosoitin vaikuttaisi kovin paljon Sparkin
käsiteltävyyteen. Emmekä sano, että valinnaisella navigaatiojärjestelmällä olisi mitään
vaikutusta auton 0-100 kiihtyvyyteen. Mutta sijoittamalla kaikki nämä yhteen integroituun
keskiosaan kykenimme luomaan yhden markkinoiden selkeimmistä ja perusteellisimmin
harkituista kojelaudoista.
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89 3 m m

10 67 m m

PIKKUAUTO?
MIKÄ PIKKUAUTO?
Niin paljon tilaa, että saatoimme lisätä autoon yhden istuimen vähentämättä mukavuutta.
Ystäväsi tulevat arvostamaan ylimääräistä tilaa. Niin teet sinäkin kun lastaat viikon ostokset –
Sparkin tilava sisustus tarjoaa joustavan 60:40 taittuvan istuinjärjestelyn.
Auton sisämitat sallivat meidän lisätä koko joukon pieniä ylellisyyksiä. Yksi esimerkki on
kuljettajan istuimen korkeussäätö. Tärkeämpää kuitenkin on että auton sisämittojen takia ei
tarvinnut vaarantaa TODELLA tärkeitä seikkoja…
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TÖRMÄYS V YÖHYKE
Peruutustutka tekee
kaupunkipysäköinnistä
helppoa. (LT)

TÖRMÄYS V YHYKE

Välivyöhyke
A-pilareiden ympärillä
ohjaa törmäysvoimaa
matkustajista poispäin.

ILMAN ESC:TÄ

ESC:N KANSSA

TÖRMÄYSV YÖHYKE

TÖRMÄYS V YÖHYKE

Moottorin
ripustus on
suunniteltu
vaimentamaan
törmäysvoimaa
sekä kantamaan
raskasta
kuormaa.

TURVALLISUUS ENSIN.
Mikäli sinulla on kysyttävää Sparkin turvallisuusominaisuuksista, on neljän tähden Euro NCAP
-törmäystestitulos vastaus kysymyksiisi.
Sparkissa on 6 turvatyynyä – kaksi kojelaudassa, kaksi sivuilla ja kaksi etuistuimissa. Se on tarpeeksi
saattamaan muut tämän luokan autot häpeään. Sen lisäksi tulee neljä erillistä törmäysvyöhykettä,
elektroninen luistonesto j a edistynyt teräsrakenne.
Mitä tulee rakenteeseen, auton kori ansaitsee todella erityismaininnan – se kestää yli puolitoista kertaa oman
painonsa. Tämä on turvakori, joka on enemmän kuin nimensä veroinen.
Huomattavien turvallisuustasojen saavuttaminen oli ehdottoman tärkeää Sparkin kehittelyssä. Ja syystäkin.
Sinullahan on vielä paljon koettavaa. Vielä paljon saavutettavaa. Ja monta jännittävää paikkaa käymättä…
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Hauskaa neljällä pyörällä.
Jos kysyt omistajalta miltä tuntuu ajaa Sparkia, hän ei todennäköisesti mainitse auton McPhersonjousitusta tai uudenaikaisia 1.0 ja 1.2 litran moottoreita. Virnistys kasvoilla kertoo kuitenkin kaiken
mitä sinun tarvitsee tietääkin. Vie auto koeajolle niin ymmärrät – Sparkia on yksinkertaisesti ilo ajaa.
Katsotpa asiaa miten tahansa, Spark ei ole mikään keskiverto kaupunkiauto. Se on elämyksellinen
pikkuauto, joka ei kulje tallattuja polkuja, vaan luo itse oman tiensä…

chevrolet spark. MITÄ SE HERÄTTÄÄ SINUSSA?
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Tekniset tiedot
1.0 MT

1.2 MT

5-vaihteinen vaihdelaatikko

I

I

Sylinterin koko (cm3)

995

1206

Moottorin tyyppi

DOCH

DOCH

Sylinterit

4

4

Läpimitta (mm)

68.5

69.7

Iskunpituus (mm)

67.5

79

Teho (hv/KW/rpm)

68/50/6400

81/60/6400

Suurin vääntömomentti (Nm)

93/4800

111/4800

Huippunopeus (km/h)

154

164

Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)

15.5

12.1

Polttoaineen ruiskutus

Monipisteruiskutus

Monipisteruiskutus

Puristussuhde (ratio)

9,8 (+/-0,2)

9,8 (+/-0,2)

Etujousitus

McPherson -joustintuet

McPherson -joustintuet

Takajousitus

Vääntöjousi

Vääntöjousi

Jarrut

Etujarrut: tuuletettu levyjarru / Takajarrut: rumpu

Etujarrut: tuuletettu levyjarru / Takajarrut: rumpu

Ohjaustehostin

Hydraulinen

Hydraulinen

1551 mm

Moottorit ja vaihteisto

OSAT

1410 mm

2375 mm

1597 mm

3640 mm

1417 mm
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Tekniset tiedot
Mitat

1.0 MT

1.2 MT

Pituus (mm)

3640

3640

Leveys (mm)

1597

1597

Korkeus ilman kattokaiteita/kattokaiteilla (mm)

1522/1551

1522/1551

Akseliväli (mm)

2375

2375

Raideleveys etu (mm)

1410

1410

Raideleveys taka (mm)

1417

1417

Pienin kääntösäde (m)

5

5

Sisäkorkeus etu (mm)

1009

1009

Sisäkorkeus taka (mm)

952

952

Jalkatila etu (mm)

1067

1067

Jalkatila taka (mm)

893

893

Hartialeveys edessä

1288

1288

Hartialeveys takana

1263

1263

Tavaratilan tilavuus, istuimet ylhäällä (l)

170

170

Tavaratilan tilavuus, istuimet taitettuna (l)

568

568

Poittoainesäiliön tilavuus (l)

35

35

Omapaino (kg)

939~1053

939~1058

Max Kattokuorma (kg)

50

50

Suurin sallittu kokonaispaino (kg)

1355

1360

5-paikkainen

I

I

Vanteen koko

13“/14“

14“/15“

Rengaskoko

155/80 R13/155/70R14

155/70 R14/165/60R15

L/100 km kaupunki/maantie/yhdistetty

6.6/4.2/5.1

6.6/4.2/5.1

Hiilidioksidipäästöt (g/km)

119

119

Päästöluokka

Euro V

Euro V

Polttoaineen kulutus

I Vakio
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Ulkovärit

SISUSTUS

OLYMPIC WHITE

COCKTAIL GREEN

MOROCCAN BLUE

spark - dark pewter

dark pewter

SUPER RED

SWITCHBLADE SILVER

CARBON FLASH BLACK

LS - Titanium accents

jade black

MISTY LAKE

ICE TEAL

COCONUT CHAMPAGNE

LT - Rose accents*

red

LT - Blue accents**

blue

LT - Titanium accents***

silver

DYNAMIC ORANGE

* Ainoastaan voimassa värien Super Red, Olympic White ja Carbon Flash Black kanssa.
** Ainoastaan voimassa värien Switchblade Silver ja Moroccan Blue kanssa.
*** Ainoastaan voimassa värien Cocktail Green, Misty Lake, Ice Teal, Coconut Champagne ja Dynamic Orange kanssa.
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VALITSE OIKEA TIE. CHEVROLET.

Jo lähes sadan vuoden ajan Chevroletin nimi on tarkoittanut upeita autoja, jotka
on valmistettu tosielämän tarpeita varten. Autot on luotu vaikuttavan tyylikkäiksi,
ja lisäksi niissä on myös käytännöllisiä ominaisuuksia. Chevroletit ovat todistetusti
luotettavia, jotta sinä voisit elää jokaisen päiväsi täysillä. Olipa omistajana yksittäinen
ajaja tai suurperhe, ajettiinpa autoilla kaduilla tai maantiellä, jokainen Chevrolettuoteperheen malli takaa lupaamamme laadun ja tyytyväisyyden, ja aina edulliseen
hintaan. Me myös muokkaamme tulevaisuutta jo nyt. Parannamme autojamme,
jotta voisimme taata uusien polttoainevaihtoehtojen käyttömahdollisuuden, lisätä
monipuolisuutta sekä tarjota entistäkin suuremman ajonautinnon. Tähän mennessä
jo yli miljoona autoilijaa eri puolilla Eurooppaa on tehnyt Chevroletin tarinasta omansa.
Yhdessä 2 500 huoltoliikkeestä koostuvan verkostomme kanssa me toivotamme sinun
perheesi liittymään omaamme.

HUOMAA: Jotkin tämän esitteen kuvat esittävät erikoisvarusteita, jotka eivät sisälly vakiovarusteisiin. Tämän
esitteen tiedot olivat ajan tasalla sen mennessä painoon. Varaamme oikeuden muotoilun ja varustevalikoiman
muutoksiin. Esitteen painetut värit saattavat poiketa jossain määrin todellisista väreistä. Esitellyt lisävarusteet
ovat saatavissa lisämaksusta. Ajoneuvojemme saatavuus ja niiden tekniset ominaisuudet sekä varusteet
voivat vaihdella eri myyntialueilla ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Sivustosta www.chevrolet.fi
löydät tietoa kierrätysosien käytöstä, palautuspisteistä ja romutettavien autojen kierrätyksestä. Lisätietoja
ajoneuvoihimme saatavilla olevista varusteista saat lähimmältä Chevrolet-jälleenmyyjältä. ©2010 Chevrolet
Finland. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia ei saa kopioida kokonaan eikä osittainkaan ilman kirjallista
lupaa, jonka on myöntänyt Chevrolet Finland, Vantaa, Suomi.

www.chevrolet.fi

CHEVROLETIN OMISTAJAN EDUT.

Kuhunkin Chevrolet-autoon sisältyy luotettava takuu. Me luotamme
ajoneuvojemme laatuun, tekniikkaan ja laitteisiin niin vahvasti, että voimme antaa
kullekin Chevrolet-autolle 3 vuoden tai 100 000 kilometrin uuden auton takuun.
Kilometrirajaa ei sovelleta kahden ensimmäisen vuoden aikana. Lisäksi annamme
6 vuoden ruostumattomuustakuun. Chevroletin omistajana käytettävissäsi on myös
Chevrolet Euro Service –palvelu 36 kuukauden ajan alkaen rekisteröintipäivästä.
Siihen sisältyy ilmainen tienvarsipalvelu 24 tuntia/vrk, ilmainen hinaus lähimpään
valtuutettuun huoltoon ja vaihtoehtoinen kuljetus tietyissä olosuhteissa.

Paikallista
jälleenmyyjä

www.chevrolet.fi/spark
Chevrolet Finland Oy | Perintötie 2 D | 01510 Vantaa
Puh: Chevrolet Asiakaspalvelukeskus 09-817 102 48
SP290014 FI-fi 0110 MY10 4.420
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