
ШАНАҚ  ТҮСІ

ТЕХНИКАЛЫҚ  СИПАТТАМАЛАР

³

БЕРІЛІСТЕР САНЫ

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

МАКСИМАЛДЫ ЖЫЛДАМДЫҒЫ, КМ/САҒ.

ОТЫН ШЫҒЫНЫ, АРАЛАС ЦИКЛ, Л/100КМ

4 330 Õ 1 800 Õ 1 609

2600

180

330

1477

177

130

5500

255

880 / 850

ТУРБОҮРЛЕМІ  БАР ЖӘНЕ ТІКЕЛЕЙ БҮРКЕЛЕТІН ЖАНАРМАЙЛЫҚ

АЛДЫҢҒЫ

7 сатылы, роботтандырылған

7

7,9

195

6,4

ЖИНАҚТАУЛАР  МЕН  БАҒАЛАР STANDARD COMFORT FLAGSHIP

1.5 Т, жанармай,  7DCT 11 890 000 12 290 000 12 990 000

АҚ ÑÀÐÛ ҚЫЗЫЛ КҮМІС ТҮСТІ СҰР КӨГІЛДІР

ҰЗЫНДЫҒЫ Х ЕНІ Х БИІКТІГІ, ММ

ДӨҢГЕЛЕК БАЗАСЫ, ММ

ЖОЛ САҢЫЛАУЫ, ММ

АЛДЫҢҒЫ/АРТҚЫ АСЫЛМА, ММ

ЖҮК БӨЛІГІНІҢ КӨЛЕМІ, Л

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҮЛГІСІ

ҰМЫС КӨЛЕМІ, СМ3³

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



СТАНДАРТТЫ  ЖАБДЫҚТАР

  
СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

ÎÏÖÈßËÀÐ

ІШКІ КӨРІНІС

ЖАЙЛЫЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК

Жарық ағынын биіктігі бойынша  сәйкестендіретін галогендік шамдар

Негізгі жарық ағынының биіктігі бойынша сәйкестендіретін жарықдиодты шамдар

Негізгі жарық шамдарын автоматты түрде қосу

Шанақ түсімен боялған артқы көріністің сыртқы айналары

"Карбон" стиліндегі артқы көріністің сыртқы айналары

Артқы спойлер

Спорттық артқы спойлер 

Екі түсті шанақ сыры 

Спорттық тежегіш  суппорт (қызыл)

Шинаның тұрпатты өлшемі 215/60 R17

Шинаның тұрпатты өлшемі 215/55 R18

Люгі бар панорамалық шатыр

Бақылау тақтасы мен есік жапсырмаларының жасанды былғарымен жоғары сапада әрленуі

Спорттық интерьер

Матадан жасалған орындық қаптамасы

Аралас орындық қаптамасы (мата мен жасанды былғары)

Түстерді өзгерту мүмкіндігі бар салонның атмосфералық жарықтандыруы

Кіріктірілген айнасы бар күннен қорғайтын күнқалқандары 

Кіріктірілген айнасы мен жарықтандыруы бар күннен қорғайтын күнқалқандары

Басқыштың металл жапсырмалары 

Кілтсіз кіру жүйесі

Кіріктірілген айнасы бар күннен қорғайтын күнқалқандар 

Кіріктірілген айнасы мен жарықтандыруы бар күннен қорғайтын күнқалқандар

Толық автоматты тұрақ жүйесі 

Бейнетіркеуіш (функция алдыңғы камераға орнатылған)

Электр реттегіші бар бүйірлік артқы көрініс айналары

Электр реттегіші және жиналмалы электр жетегі бар бүйірлік артқы көрініс айналары 

Қолмен басқарылатын кондиционер жүйесі

Бір аймақтық климатты бақылау

Руль дөңгелегін жылыту

Артқы орындықтарды жылыту

6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы

6 бағытта электронды түрде реттелетін жүргізуші орындығы

Екінші қатардағы орындықтардың орталық бас тірегі

Салонды жарықтандыратын артқы орталық  шамы 

Екінші қатардағы орындықтарды бөлек жарықтандыру шамдары (бүйірлерінде) 

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының аяқ қоятын жерді жарықтандыру 

Жүк бөлігіндегі 12v электр розеткасы

Бірінші қатарға арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары 

Қауіпсіздік перделері

Алдыңғы үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері 

Алдын ала тартқышы бар алдыңғы үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері 

Алдыңғы тұрақ сезбектері 

Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BSD)

Артқы көрініс камерасы

Оң жақтағы соқыр аймақты қарау камерасы

Айналаны 360 градусқа шолу камера жүйесі

STANDARD COMFORT FLAGSHIP

ҚАУІПСІЗДІК
• Шинаның қысымы мен температурасын бақылау жүйесі (TPMS)
• Орталық құлып
• Ұрлыққа қарсы электрондық  құрылғы (иммобилайзер)
• Барлық 5 есікті ашудан қорғаудың электрондық жүйесі
• Ұрлыққа қарсы дабыл
• Артқы есік құлыптарын балалардың ашуынан құлыптау (балалар құлпы)
• Орындықтардың екінші қатарына балаларға арналған ISOFIX стандартындағы 
орындықтарды  бекіту
• Артқы тұрақ сезбектері (4 сезбек)

ЖАЙЛЫЛЫҚ

СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

• Былғарыдан жасалған көп функцияналды руль дөңгелегі • Бақылау тақтасындағы түрлі-түсті TFT 7  дисплейі"

ІШКІ КӨРІНІС

• 6 динамигі бар AM/FM аудио жүйесі
• 10.25" түрлі түсті сенсорлық экраны бар мультимедиялық жүйе

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀ

• Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған маңдайалды қауіпсіздік жастықтары

• Тежегіш күшінің электронды таралу (EBD) функциясы бар тежегішке қарсы жүйе (ABS)

• Гидравликалық тежеуге көмек жүйесі (HBA)

• Электрондық курстық тұрақтылық жүйесі (ESC) және батып қалуға қарсы жүйе (TCS)

• Өрге көтерілуге (HHC) және төмен түсуге  (HDC)көмек көрсету жүйесі

• Артық жылдамдық туралы ескерту функциясы

•  Тежегіш жастықшалардың тозу көрсеткіші

• Электромеханикалық тұрақ тежегіші (EPB) және көлікті орнында ұстау функциясы 

(Autohold)

• Кілті бар түймемен қозғалтқышты қашықтан іске қосу (Smart Key)
• Қозғалтқышты іске қосу түймесі
• Алдыңғы орындықтарды жылыту
• Қимылсыз күйде тұрғанда әйнек тазалағыш щеткалардың  аймағын жылыту
• Әйнек жуғыш  бүріккіштерін жылыту
• Артқы көріністің бүйірлік айналарын жылыту
• Артқы әйнектердіі жылыту
• Жарық сезбегі

• Жеңілқоспалы дөңгелек дискілері (Flagship жиынтығына арналған қара 
дискілерді таңдау мүмкіндігі бар)
• Тұманға қарсы  артқы галогендік шамдар

• Жарықдиодты күндізгі жарық шамдары
• Жарықдиодты артқы аралас шамдар
• Бұрылысты жарықтандыру функциясы бар  тұманға қарсы  алдыңғы 
жарықдиодты шамдар

• USB (Mirror Link) арқылы смартфон экранын медиа экранға көшіру мүмкіндігі
* Bluetooth байланыс жүйесі

• Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған USB қосқыштары (2 
алдында, 1 артында)

• Артқы көріністің сыртқы айналарында есік айналасын 
жарықтандыру
• "Карбон тәрізді" сәндік әрлеу (алдыңғы және артқы бамперлердің 
төменгі төсемдері, бүйірлік төсемдері)
• Шатырдағы рейлингтер

• ECO/NORMALl/SPORT қозғалыс режимін таңдау жүйесі
• Руль бағанын шығып кету және еңкейту бойынша реттеу
• Рульдік басқарудың электр күшейткіші (EPS)
• Алдыңғы және артқы есіктердің терезелерін бір рет түртумен түсіретін және 
қысудан қорғайтын функциялары бар  электрондық түсіру-көтергіштер
• Күңгірттеу функциясы бар салон ішіндегі жиектемесіз артқы көрініс айнасы
• Орталық консольдің алдыңғы жағындағы 12V электр розеткасы

• Стақан қоятын ұстағыштары бар алдыңғы шынтақ сүйніші
• 4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы
• 2 бағытта реттелетін алдыңғы және артқы бас тіректері
• Алдыңғы орындықтардың артқы жағындағы зат салатын қалталар
• Екінші қатардағы орындықтардың 3:2 қатынасындағы жиналмалы 
арқалығы
• Жарығы мен органайзері бар еден астындағы багаж бөлігі
• Жүк бөлігінің пердесі
• Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының аяқ қоятын жерін  
жарықтандыру

• Алдыңғы қауіпсіздік белдіктерін биіктігі бойынша сәйкестендіру

• Артқы үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері

• Соқтығысу кезінде отын беруді бұғаттау жүйесі

• Соқтығысқан кезде есіктің құлпын ашу жүйесі

• Капоттың ашық қалғаны туралы ескерту мүмкіндігі

• Алдыңғы қатардағы орындықтардың бос емес екенін көрсететін 

сезбектер

• Толық өлшемді емес қосалқы болат доңғалақ (докатка)

• Жылдамдықты шектейтін круиздік бақылау

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.


