Қозғалтқыш

1.5Т (4G15K)

Экологиялық классы

Евро 5

Жинақтама

Comfort

Elite

Premium

Tech Plus

4-х цилиндрлі, бензин, отынды тікелей бүркитін және турбоүрлемі бар

6 сатылы,
механикалық

Дымқыл типті қосарлы ілінісу механизмі бар 7 сатылы робот
Алдыңғы 2 WD

тәуелсіз, McPherson типті, көлденең тұрақтылық сақтағыш
жартылай тәуелді, серіппелі, гидравликалық
телескоптық амортизаторлары бар

Жүксалғыш көлемі, л

артқы орындықтар
жиылғанда

Жанармай шығыны, аралас цикл, л/100 км
Отын багының көлемі**, л

Жасыл металлик

Қызыл металлик

Ақ жылтыр

Қара металлик

Көгілдір металлик

Сұр металлик

Қара-қоңыр

Қара

Қара-қызыл

ЖИНАҚТАМА

(Қытай өндірісі)

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD MT
ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD 7DCT

COMFORT

ELITE

PREMIUM

TECH PLUS

12 190 000

12 690 000

13 390 000

11 290 000

Барлық жинақтамаға арналған стандартты жабдық
Шанақ түсіне боялған алдыңғы және артқы бампер,
есік тұтқалары, артқы көрініс айналары
Сұр күңгірт радиатор торы
Тік қанат түріндегі антенна

ЖАРЫҚ ЖӘНЕ КӨРІНІС

Жылытқышы бар көпфункциялы руль
Кілтсіз кіру, қозғалтқышты оталдыру түймесі,
қашықтан басқарылатын орталық құлып
Фараларды биіктігі бойынша реттеу
AutoHold автокөлікті бір орында ұстау функциясы
Стақанқойғыштары бар шынтақтаяныш
Артқы шынтақтаяныш, 2 стақанқойғыш
Артқы қатардағы орындықтардың орталық бассүйегіші
Орталық тоннельдегі алдыңғы жолаушыларға
арналған 12В розетка

Күндізгі жүріс жарықтары
Жарықдиодты артқы шамдар
Жүксалғыш қақпағы үстіндегі жарықдиодты стоп-сигнал шамы
Жаңбыр және жарық датчигі
ҚАУІПСІЗДІК
Орталық құлыпты жапқаннан кейін фара жарығын
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары
кідіртіп өшіру функциясы
Артқы тұрақ датчиктері
Тағылмаған қауіпсіздік белбеулері туралы ескерту —
Рульді биіктігі бойынша реттеу
Қара салон
алдыңғы қатар
Жолаушы орындығын 4 бағытта механикалық
Жүргізушінің шаршағандығын бақылау жүйесі
жолмен реттеу
Тежеу күшін үлестіру жүйесі (EBD)
Орталық төбе шамы
Тежегіштерді бекіту жүйесі (ABS)
Тарту күшін бақылау жүйесі (TCS)
Алдыңды орындықтар жылытқышы
Тежегіштерді басқару жүйесі (BOS)
Артқы көрініс айналарының жылытқышы мен электр реттегіші
Автокөліктің аударылуына жол бермейтін жүйе (RMI)
Алдыңғы әйнектің бүкіл бетіндегі электржылытқыш
Бағыт тұрақтылығын сақтайтын электрондық жүйе (ESP)
Жуғыш форсункаларының жылытқышы

Көтерілген кезде көмек көрсету жүйесі (HHC)
Иммобилайзер
Автокөлікті шұғыл тежегенде көмек көрсету жүйесі (BA)
Айдап әкетуден сақтайтын сигнал беру жүйесі
Бала орындықтарына арналған бекітпелер
Артқы есіктердің ішінен ашылып кетуінен қорғайтын
құлыптар бекітпесі (балаларды қорғау құлпы)
Айнадағы USB ағытпасы, бейнежазғышқа
арналған, алдыңғы USB-порт, артқы USB-порт

МУЛЬТИМЕДИА
Android Auto/Apple Carplay
Bluetooth қолдауыAM/FM радиосы бар аудиожүйе

ЖҮКСАЛҒЫШТАР ЖҮК
60:40 қатынасында жиылатын артқы қатардағы орындықтар
ТТҚ (фаркоп) орнатылатын орын

ДӨҢГЕЛЕКТЕР
Алдыңғы және артқы дискілі тежегіштер
Толықөлшемді емес 17" қосалқы дөңгелек,
шина өлшемі 135/90

ЖИНАҚТАМА

COMFORT

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD МТ

11 290 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD 7DCT

ELITE

PREMIUM

TECH PLUS

12 190 000

12 690 000

13 390 000

Есіктердің әйнектерінің хромдалған жиектемелері
Есіктердің хромдалған молдингтері

ЖАРЫҚ ЖӘНЕ КӨРІНІС
Жарықдиодты фаралар
Галоген фаралар
6 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Орындықтардың жасанды былғары тысқабы
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы
Матамен қапталған орындықтар

КОМФОРТ
Сымсыз зарядтау жүйесі
Қысып қалудан қорғау функциясы бар, қашықтан басқарылатын және терезелерді автоматты түрде жабатын 4
есіктегі әйнектердің автожеткізгіштері
Рульдің реттелетін режимдері (жеңіл, жайлы, спорт)
2 аймақты автоматты климат-контроль
Артқы орындықтардың жылытқышы
Электржетекпен жиылатын бүйірдегі электрайналар
Салондағы электрохромды орталық артқы көрініс айнасы (автоматты түрде күңгірттеледі)
Күнқағарлардағы көмескі жарығы бар айналар
Руль астындағы ауыстырып қосқыштары бар көпфункциялы былғары руль
1 аймақты автоматты климат-контроль

ҚАУІПСІЗДІК
Автоматты тұраққа қою жүйесі
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі, жол қатарын ауыстыруға көмектесетін жүйе (BSM+LCA)
Алға жүру кезінде соқтығысу ықтималдығын ескерту жүйесі (FCW)
Артпен соқтығысуды ескерту (RCW)
Ашық есік туралы ескерту (DOW)
Интеллектуалды бұлтару функциясы (Smart Dodqe)
Тежеу функциясы бар тұрақтан артпен шығуға көмектесетін жүйе (RCTA)
Алдыңғы тұрақ датчиктері
Бейімделетін круиз-контроль (АСС) төмен жылдамдықта (кептелістерде) жүру функциясы бар
Жол қиылыстарынан өткенде соқтығысудың алдын алатын функция (AEB Crossroad)
Жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерді анықтайтын функциясы бар автоматты тежеу жүйесі (AEB)
Қозғалыс жолағынан шығуды ескертіп, жолаққа қайтарып, жолақортасында ұстайтын жүйе (LDW+LKA+LCK)
Айналаны 360° шолу камералары жүйесі
Эко, Спорт, Стандарт, Қар қозғалыс режимін таңдау жүйесі
Еңістен түсуге көмектесетін жүйе (HDC)
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Қауіпсіздік қалқалары
Круиз-контроль
Артқы көрініс камерасы

МУЛЬТИМЕДИА
12,3" түрлі түсті сенсор дисплейі бар мультимедиа жүйесі
Аудиожүйенің 6 динамигі
Түрлі түсті аспаптар тақтасы, түрлі түсті экран 7"
10,25" түрлі түсті сенсор дисплейі бар мультимедиа жүйесі
Борттық компьютердің түрлі түсті дисплейі, 3,5"
Аудиожүйенің 4 динамигі

ЖҮКСАЛҒЫШ ЖӘНЕ ЖҮК
Күміс түсті рейлингтер

ДӨҢГЕЛЕКТЕР
Өлшемі 225/55 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері
Өлшемі 215/60 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері

*Ресейдегі ең танымал Қытай кроссовері
**Отын шығыны туралы деректер арнайы өлшеу жабдығын қолдану арқылы стандартты жағдайларда анықталған.
Түрлі автокөлік өндірушілердің автокөліктерін салыстыру үшін қолданылады. Пайдалану нормасы емес.
*** Көрсетілген бағалар – максималды қайта сату бағасы және жинақтамада көрсетілген опциялар алдын ала ескертпей өзгертілуі мүмкін,
себебі бағалар мен жинақтамалар туралы мәлімет тек ақпараттық сипатта беріледі. Жоғарыда көрсетілген ақпаратты ресми дилерден нақтылау керек.

