
ШАНАҚ  ТҮСІ

ЖИНАҚТАУЛАР  МЕН  БАҒАЛАР LUXURY FLAGSHIP

ТЕХНИКАЛЫҚ  СИПАТТАМАЛАР

2.0Т, 4WD, жанармай, 8АТ (Aisin) 18 490 000 19 990 000

ҰЗЫНДЫҒЫ Х ЕНІ Х БИІКТІГІ, ММ

ДӨҢГЕЛЕК БАЗАСЫ, ММ

ЖОЛ САҢЫЛАУЫ, ММ

АЛДЫҢҒЫ/АРТҚЫ АСЫЛМА, ММ

ЖҮК БӨЛІГІНІҢ КӨЛЕМІ, Л

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҮЛГІСІ

ЖҰМЫС КӨЛЕМІ, СМ³

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ А.К. ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ КВТБОЙЫНША ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ

ЕҢ ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫЛЫҚ АЙНАЛЫМДАРЫ, АЙН/МИН.

ЕҢ ЖОҒАРҒЫ АЙНАЛДЫРУ МОМЕНТІ, НМ

ЖЕТЕК ҮЛГІСІ

БЕРІЛІС ҚОРАБЫНЫҢ ТҮРІ

БЕРІЛІСТЕР САНЫ

0-ДЕН 100 КМ/САҒ. ДЕЙІН ҮДЕУ УАҚЫТЫ, СЕК

МАКСИМАЛДЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫ, КМ/САҒ.

ОТЫН ШЫҒЫНЫ, АРАЛАС ЦИКЛ, Л/100КМ

4 605 Õ 1 878 Õ 1 643

2 700

204

326

1 969

238

175

5500

350

917 / 988

ТУРБОҮРЛЕМІ  БАР ЖӘНЕ ТІКЕЛЕЙ БҮРКЕЛЕТІН ЖАНАРМАЙЛЫҚ

ТОЛЫҚ

8 САТЫЛЫ, АВТОМАТТЫ (AISIN) 

8

6,9

210

8,1

АҚ ҚАРА СҰР АШЫҚ-СҰР



ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ
• Bluetooth байланыс жүйесі
• Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған USB қосқыштары (2 алдында, 1 артында)

• 12.3 түсті сенсорлық экраны бар мультимедиялық жүйе"
• USB (Mirror Link)арқылы смартфон экранын мультимедиа экранына көшіру 
мүмкіндігі

• Артқы қатардағы жолаушыларға арналған Порт Туре С

СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ

  
СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

ІШКІ  КӨРІНІС

ЖАЙЛЫЛЫҚ

ÎÏÖÈßËÀÐ

Есік тұтқаларын сыртынан жарықтандыру

Табалдырықтарға арналған жарықтандырылған сәндік металл төсемдері

Электр жетегі бар және қашықтан басқарылатын жүк бөлігінің есігі

Электр жетегі, қашықтан басқару және датчик аймағында  аяқ қозғалтумен ашу функциясы бар жүк бөлігінің есігі

R20 жеңілқоспалы күңгірт дөңгелек дискілері

Жіңішке жиектемелі және күңгірттеу функциясы бар салон ішіндегі артқы көрініс айнасы

Автоматты күңгірттеу функциясы бар салон ішіндегі жиектемесіз артқы көрініс  айнасы 

Көп функцияналды руль дөңгелегі

Басқару беріліс ажыратып-қосқыштары бар көп функцияналды руль дөңгелегі

Орындықтарды жасанды былғарымен қаптау

Орындықтардың аралас қаптамасы (Nappa былғарысы және күдері)

Түстерді өзгерту мүмкіндігі бар салонның атмосфералық жарықтандырылуы

Түсін өзгерту мүмкіндігі бар салон мен орталық консольдің атмосфералық жарықтандырылуы

Жүк бөлігінің табалдырығына сәндік жапсырма төселген

Жүк бөлігінің табалдырығына сәндік металдандырылған жапсырма төселген

6 бағытта электрондық түрде реттелетін жүргізуші орындығы

8 бағытта электрондық түрде реттелетін және бел тірегін ұстап тұратын жүргізуші орындығы (4 бағытта)

Жүргізушінің отыру орнын есте сақтау

Электр реттегіші және жиналмалы электр жетегі бар бүйірлік артқы көрініс айналары

Электр реттегіші мен жиналмалы электр жетегі, сондай-ақ қалыпты есте сақтау функциясы бар бүйірлік артқы көрініс айналары

2 бағытта реттелетін алдыңғы бас тіреуіштері

4 бағытта реттелетін алдыңғы бас тіреуіштері

Алдыңғы жолаушының орнын артқы қатардан электронды түрде реттеу (4 бағытта)

Алдыңғы орындықтарды желдету

Жақын және алыс жарықтықтың  интеллектуалды ауысу жүйесі (ІHBC). 

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының аяқ қоятын жерді жарықтандыру 

Жүк бөлімінде 12V электр розеткасы

LUXURY FLAGSHIP

R19 жеңілқоспалы дөңгелек дискілері

Шинаның тұрпатты өлшемі 235/50 R19

Шинаның тұрпатты өлшемдері 245/45 20

ҚАУІПСІЗДІК

ОПЦИОНАЛДЫ ТОПТАМАЛАР

Bose проекциялық дисплей (HUD)

Мобильді құрылғыларға арналған сымсыз зарядтау  

8 динамигі бар AM/FM аудио жүйесі

12  динамигі бар премиалды AM/FM аудио жүйесі 

Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSD)

Автотұрақтан артпен шығуға көмек көрсету жүйесі (RCTA)

Көліктің артқы жағында орналасқан кедергі туралы ескерту жүйесі (RCW) 

Есіктің ашық қалғаны туралы ескерту жүйесі (DOW)

Автокөліктің автономды шұғыл тежеу жүйесі (АЕВ)

Көлік құралын жолақтан шығармауға көмектесу жүйесі (СКА) 

Жылдамдықты шектейтін жол белгілерін тану жүйесі (SLIF)

Жылдамдықты шектейтін круиздік бақылау

Адаптивті круиздік бақылау

R20 жеңілқоспалы дөңгелек дискілері 

Black опциялар топтамасы (екі түсті шанақ бояуы,  "Акула қанаты" қара антеннасы, спорттық артқы спойлер, 
жеңілқоспалы қара күңгірт R20 дөңгелек дискілері)

Жол белгілерін байқаусызда кесіп өту туралы ескерту жүйесі (LDW)

Жолақты өзгертуге көмек көрсету жүйесі (LCA)

ҚАУІПСІЗДІК
• Артқы тұрақ сезбектері
• Айналаны 360 градусқа  шолу камера жүйесі
• Алдын ала тартқышы бар алдыңғы үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері
• Қауіпсіздік белдіктердің бекітілмегені туралы дауыстық және жарықтық еске салу
• Артқы үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері
• Жүргізуші мен алдындағы жолаушыға арналған маңдайалды қауіпсіздік жастықтары
• Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
• Қауіпсіздік пердесі
• Балалардың ашуына жол бермейтін артқы есіктердегі құлыптар  (балалар құлпы)

• Тежегіш күшінің электронды таралу функциясы (EBD) бар бұғаттауға қарсы 
тежегіш жүйесі (ABS)
• Курстық тұрақтылық электрондық жүйесі (ESC)
• Өрге көтеріле бастағандағы (HAC) және еңіске түсе бастағандағы (HDC)көмек 
көрсету жүйесі
• Электронды тежегіш көмек жүйесі (EBA)
• Батып қалуға қарсы жүйе (TCS)
• Төтенше тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS)
• Орталық құлып
• Ұрлыққа қарсы электрондық құрылғы (иммобилайзер)
• Алдыңғы тұрақ сезбектері

• Орындықтардың екінші қатарында ISOFIX стандартындағы 
балаларға арналған орындықтарды бекіту
• Соқтығысу кезінде отын беруді бұғаттау жүйесі
• Соқтығысқан кезде есіктің құлпын ашу жүйесі
• Артық жылдамдықты ескерту функциясы бар  шектеу жүйесі
• Шинаның қысымы мен температурасын бақылау жүйесі (TPMS)
• Толық өлшемді емес қосалқы болат доңғалақ (докатка)
• Электромеханикалық тұрақ тежегіші (EPB) және көлікті орнында 
ұстау функциясы (Autohold)

ЖАЙЛЫЛЫҚ
• Артқы терезені жылыту
• Автоматты түрде қараңғыланатын артқы көріністің бүйірлік айналары
• Жаңбыр сезбегі
• Руль бағанын шығып кету және еңкейту бойынша реттеу
• 6 бағытта электронды түрде реттелетін жолаушы орындығы
• 2 бағытта реттелетін артқы бас тіректері
•  Екінші қатардағы орындықтардың 3:2 қатынасындағы жиналмалы арқалығы
• Алдыңғы және артқы есіктердің терезелерін бір рет түртумен түсіретін және қысудан 
қорғайтын функциялары бар  электрондық түсіру-көтергіштер
• Есіктер жабылған кезде терезелерді автоматты түрде жабу мүмкіндігі
• Кілтсіз кіру жүйесі

• Екі аймақтық климат-бақылау
• Екінші қатардағы орындықтарға  арналған қосымша ауа өткізгіштер
• Автомобильдегі ауаны қарқынды тазалау (CZIS) және ауа сапасын басқару (AQS) 
жүйесі
•Руль дөңгелегін жылыту
• Алдыңғы орындықтарды жылыту
• Артқы орындықтарды жылыту
• Алдыңғы әйнекті жылыту
• Шыны жуғыш бүріккіштерді жылыту
• Артқы көріністің бүйірлік айналарын жылыту
• Қозғалтқышты іске қосу түймесі

• Қашықтан басқару кілті (2 дана)
• EСО/SPORT/NORMAL/SNOW/OFF ROAD қозғалыс режимін таңдау 
жүйесі
• Орталық консольдің алдыңғы жағындағы 12V электр розеткасы
• Кіріктірілген айнасы мен жарықтандыруы бар күннен қорғайтын 
күнқағарлар
• Алдыңғы шынтақ сүйеніші
• Стақандар қоятын ұстағыштары бар жиналмалы артқы шынтақ 
сүйеніші
• Жарығы мен органайзері бар еден астындағы жүк бөлігі
• Жүк бөлігінің пердесі

СЫРТ  КӨРІНІСІ
• Бас шамының фараларын автоматты түрде қосу
• Жарықдиодты артқы аралас шамдар
• Тұманға қарсы жарықдиодты артқы шамдар
• Қосымша жарықдиодты артқы тежегіш шамы
• Артқы нөмірді жарықтандыратын жарықдиодты шамы
• Артқы көріністің бүйірлік айналарынан есік айналасын жарықтандыру
• Шатырдағы рейлингтер

• Жарықдиодты күндізгі жарық шамдары
• Жарық ағынының биіктігін реттейтін және жарықты өшіруді кешіктіру 
функциясы бар жарықдиодты бас шамдары (follow me home)
• Жарықдиодты бұрылыс шамдары
• Артқы көріністің бүйірлік айналарындағы  қайталанатын жарықдиодты бұрылыс 
шамдары
• Жарықдиодты габариттік шамдар

• Спорттық тежегіш суппорттары (қызыл)
• "Акуланың қанаты" антеннасы
• Люгі бар панорамалық шатыр
• Қалқансыз әйнек тазалағыштары

ÈÍÒÅÐÜÅÐ
• Аспап-құралдар панелі мен есік панелінің жұмсақ пластиктен жоғары сапада 
әрленуі

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ

ДИСКЛЕЙМЕР
"G Motors Kazakhstan" ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қызмет жүргізеді. Сатылатын тауарларды Қазақстан Республикасының аумағында алуға болады. Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлердегі субъектілердің тұтынушылық мінез-құлқына мониторинг жүргізілмейді. Автокөліктердің тиісті модельдері мен жиынтықтары туралы ақпарат, автомобиль модельдерін көрсетілген жиынтықтарда  сатып алу мүмкіндігі, бағалар, мүмкін 
болатын тиімділік және сатып алу шарттары дилерлерден білуге болады. Өнім сертификатталған. Жария оферта емес.

200 000

500 000


