Ұзындығы × ені × биіктігі, мм
Дөңгелек базасы, мм
Клиренсі, мм

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
4620 × 1890 (1910 бүйір аяққойғыштарымен бірге) × 1780
2738
200

Қозғалтқыш түрі
Жұмыс көлемі, см3

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

Макс. қуаты, а.к./кВт/айн/мин
Макс. айналдыру сәті, Нм/айн/мин
Беріліс қорабы
Жетек түрі
Алдыңғы аспа
Артқы аспа
Жабдықталған салмағы, кг
Жүксалғыш көлемі (артқы қатар орындықтары жиылған), л
Жанармай багының көлемі, л
Жанармай шығыны, аралас цикл л/100км*
САЛОН ТҮСІ

1998
192 / 141 / 5600-6300
320 / 1500 - 4000
дымқыл типті қосарлы ілінісу механизмі бар 7 сатылы роботтандырылған
алдыңғы 2WD / қосылатын толық 4WD
тәуелсіз, Макферсон типті
тәуелсіз, екі иінтіректі
1700 -1815
1342 / 1404 (толық өлшемді дөңгелек /шағын қосалқы дөңгелек)
60
2 WD: 8.3
4WD: 9.2
ШАНАҚ ТҮСІ
Ақ

Қызғылт сары

Сұр

Қара

Қара

Қызғылт сары ендірмелері
бар қара (қара төбе)

Қызғылт сары ендірмелері
бар ақшыл сары

ЖИНАҚТАМА

COMFORT

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 2WD

14 888 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 4WD

ELITE

PREMIUM

TECH PLUS

16 333 000

17 777 000

18 888 000

БАРЛЫҚ НҰСҚАҒА АРНАЛҒАН СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ

ИНТЕРЬЕР
Көпфункциялы былғары руль
Руль бағанын биіктігі мен шығуы бойынша реттеу
Жылытылатын руль
Беріліс қорабының руль астындағы тетіктері
Штурман тұтқасы
Алдындағы 12v ағытпа
Жүксалғыштағы ілмектер
60:40 қатынасында жиылатын артқы орындықтар
МУЛЬТИМЕДИА
Apple CarPlay / Android Auto қолдау жүйелерін
Мобильді құрылғыларды қосуға арналған Bluetooth интерфейсі
AM/FM радиосы бар аудиожүйе
Алдында 2 USB-А ағытпасы / артында 2 USB-А ағытпасы
ЭКСТЕРЬЕР
Төбедегі рейлингтер
Тік қанат түріндегі антенна
ТТҚ орнатылатын орын
ЖАРЫҚ
Жарықдиодты фаралар мен артқы жарықдиодты шамдар
Күндізгі жарықдиодты шамдар
Жүксалғыштағы көмескі жарық
Жарық датчигі

КОМФОРТ

ҚАУІПСІЗДІК

Алдыңғы орындықтардың жылытқышы
Жылытқышы бар бүйірлік электрайналар
Алдыңғы әйнектің бүкіл бетіндегі электржылытқыш
Электрондық тұрақ тежегіші (EPB)
AutoHold автокөлікті орнында ұстап тұру функциясы
Екіншіқатардағы орындықтардың ауа арналары
Ортаңғы шынтақтаяныш
Орталық консольдегі стақанқойғыш
Алдыңғы шынтақтаяныш ішіндегі салқындатылатын бокс
Стақанқойғыштары бар артқы шынтақтаяныш
Борт компьютері
10,25” цифрлық аспаптар тақтасы
Жуғыш форсункалардың жылытқышы
Әйнекжуғыш багының көлемі 4.5л

Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Қауіпсіздік қалқалары
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының
тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің индикаторы
Артқы есіктердің ішінен ашылып кетуінен
қорғайтын бекітпе («бала бекітпесі»)
Электрондық бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESP)
Бос айналудан сақтау жүйесі (TCS)
Бұрылыстарда тежеуді бақылау жүйесі (CBC)
Автокөлікті аударылудан сақтау жүйесі (RMI)
Автокөлікті шұғыл тежеуге көмектесу жүйесі (BA)
Еңістен түсуге көмектесетін жүйе (HDC)
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Бейнежазғышқа арналған USB ағытпасы
Артқы тұрақ датчиктері
Жүргізушінің шаршағанын бақылау жүйесі
Жылдамдық шектегіші
ISOFIX бала орындығын бекіту жүйесі
«ЭРА ГЛОНАСС» апат кезінде шұғыл әрекет ету жүйесі

АЙДАП ӘКЕТУГЕ ҚАРСЫ ЖҮЙЕЛЕР

Кілтсіз кіру жүйесі
Қозғалтқышты түймемен оталдыру
Айдап әкетуден қорғау сигналы
Орыннан қозғалған кезде есіктерді құлыптау
Қашықтан басқарылатын орталық құлып

COMFORT

ELITE

ЖИНАҚТАМА
PREMIUM

Экстерьер
Люгі бар панорама төбе
Жүксалғыш есігінің сенсорлы электржетегі
Есіктердің хром жиектемелері
Бүйірлік аяққойғыш
Интерьер
Табалдырықтың болат қаптамалары
Күнқағардағы көмескі жарығы бар эстетикалық айналар
Жүксалғыштағы 12v ағытпа
220v (120w) розетка
Жүксалғыш қалқасы
Жарық
Бұрылыстарды жарықтандыру функциясы бар алдыңғы жарықдиодты тұман фаралары
Интерьердің бір тонды амбиентті көмескі жарығы
Жайлылық
Климат-контроль, бір аймақты
Климат-контроль, екі аймақты
Ауа сапасын автоматты түрде бақылау жүйесі
Иондау функциясы бар ауатазартқыш
Проекциялау дисплейі
Сымсыз зарядтау жүйесі
Мөлдір капот функциясы
Жаңбыр датчигі
Орындықтар
Матамен қапталған орындықтар
Тесігі бар табиғи былғарымен/алькантарамен әрленген орындықтар
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы
8 бағытта электржетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Бел тіреуі 2 бағытта электржетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Бел тіреуі 4 бағытта электржетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы
4 бағытта электржетекпен реттелетін жолаушы орындығы
Артқы орындықтардың жылытқышы
Бірінші қатардағы желдетілетін орындықтар
Массаж функциясы бар жүргізуші орындығы
Айналар жады бар жүргізуші орындығының жады (3 күй)
Қауіпсіздік жүйелері
Жүргізуші тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы
2-ші қатардағы жолаушылардың тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің индикаторы
Алдыңғы тұрақдатчиктері (4 датчик)
Алдыңғы тұрақдатчиктері (6 датчик)
Динамикалық белгісі бар артқы көрініс камерасы
Айналаны 360° шолу камералары жүйесі
Круиз-контроль
Төменгі жылдамдықпен жүргізу функциясы бар бейімделетін круиз-контроль (ACC)
Алға жүру кезінде соқтығысу ықтималдығын ескерту жүйесі (FCW)
Жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерді анықтайтын функциясы бар автоматты тежеу жүйесі (AEB)
Қозғалыс жолағынан шығуды ескертіп, жолаққа қайтарып,
жолақ ортасында ұстайтын жүйе (LDW+LKA+LCK)
Жол белгілерін тану жүйесі (TSR)
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі (BSM+LCA)
Жолақ ішінде шұғыл ұстау жүйесі (ELK)
Тежеу функциясы бар (RCTB) тұрақтан артпен шығуға көмектесетін жүйе (RCTA)
Артпен соқтығысуды ескерту (RCW)
Ашық есік туралы ескерту (DOW)
Интеллектуалды бұлтару функциясы (Smart Dodqe)
Жол қиылыстарынан өткенде соқтығысудың алдын алатын функция (AEB Crossroad)
Эко, Спорт, Стандарт, Қар қозғалыс режимін таңдау жүйесі
Эко, Спорт, Стандарт, Қар, Балшық, Құм, Шөп/Қиыршықтас, Шұңқыр қозғалыс режимін таңдау жүйесі
Автоматты тұраққа қою жүйесі
Артқа жүру көмекшісі
Мультимедиа
Түрлі түсті сенсор дисплейі бар 10,25” мультимедиа жүйесі
Түрлі түсті сенсор дисплейі бар 12,3” мультимедиа жүйесі
Аудиожүйенің 6 динамигі
Аудиожүйенің 8 динамигі
Аудиожүйенің 10 динамигі, соның ішінде сабвуфер
Айналар мен әйнектер
Қысып қалудан қорғайтын функциясы бар жүргізуші есігінің электр әйнеккөтергіші
Алдыңғы және артқы есіктердің қысудан қорғау функциясы бар электржетекті әйнеккөтергіші
Қараңғыланған артқы әйнектер
Автоматты түрде күңгірттенетін артқы көрініс айнасы
Жылытылатын және электржетекпен жиылатын бүйір айналар
Бүйір айналардағы көмескі жарық
Дөңгелек дискілері
Өлшемі 235/65 болатын шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері
Толықөлшемді емес қосалқы дөңгелек T155/90 R17 (шағын қосалқы дөңгелек)
Толықөлшемді қосалқы дөңгелек 235/65 R18

*Жанармай 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.

TECH PLUS

