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Comfort Comfort Luxe 

9 190 000

10 290 000  10 790 000

1.6 2WD 5МТ

1.6 2WD 6AТ

ШАНАҚ ТҮС 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ең жоғары айналу сəті, Нм (айн/мин)
Ең жоғары қуаты, а.к./кВт/айн (мин.-1)

Қозғалтқыш түрі 

Жетек түрі 
Алдыңғы аспа 
Артқы аспа 

Берілістер қорабы 

Жұмыс көлемі см³

Ұзындығы х Ені х биіктігі, мм 

Клиренсі, мм
Дөңгелек базасы, мм

Жанармай багының көлемі (л)

Отын шығыны, аралас цикл л/100 км 
Жабдықталған массасы (кг)

қатарлы, 4 цилиндрлі тікелей бүркумен 

6-сатылы автоматты5-сатылы механикалық
Алдыңғы

жартылай тəуелді торсонды арқалығы бар 
тəуелсіз, McPherson түрлі 

Күмісті күл

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ

Көгілдір Қоңыр

АқҚызыл

ЖИНАҚТАМА

Толық 



www.changan-auto.kz
ТОО "Silkway Auto Kazakhstan"
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Кешіктіріп қосуды бағдарламалау функциясы бар галогендік фаралар (Follow me home)
Алдыңғы тұман фаралары 
Күндізгі жарықдиодты шамдар
Кіріктірілген жарықдиод бұрылыс көрсеткіштері бар шанақтың түсіне келтіріп боялған 
сыртқы артқы көрініс айналары 
Төбедегі рейлингтер 
Құрамдас артқы шамдар
Артқы тұман шамдары 
Артқы есіктегі спойлер
Артқы жүріс пен нөмір белгісінің жарықдиодты жарық

Антибликті қаптауы бар артқы көрініс айнасы 
Аспаптар тақтасының металл ендірмелері бар, тігіспен өңделген жұмсақ қаптамасы 
Есіктердің жасанды былғары жəне металл ендіремлеері бар жұмсақ аралас əрлеуі 
Бүйірлік тіреуі, бойлық реттеуі жəне арқалықтарды енкейту бұрышының реттеуі 
бар жолаушының эргономикалық орындығы
Сақтауға арналған боксы бар алдыңғы шынтақ таянышы 
Орталық консольдегі стақанқойғыштар (2 дана)
Жүксалғыш еденінің астындағы кіріктірілген органайзер 
Жүксалғыштың көмескі жарығы 

Электрондық тұрақтандыру жүйесі (ESP)
Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)
Тежеу күшін бөлудің электрондық жүйесі (EBD)
Тежеуге көмектесетін электрондық жүйе (BA)
Жоғары көтерілген кезде көмектесетін электрондық жүйе (HHC)
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TMPS) 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары
Энергияны сіңіріп алатын руль бағаны 
Барлық жолаушыларға арналған 3 нүктелі қауіпсіздік белбеулері
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттеу 
Жедел тежеген кезде жүргізушілерге артқы жақтан ескерту жүйесі (қос жарқыл) 
Жарықтандыру деңгейіне байланысты бас жарықты басқару ассистенті
Фаралардың электрмеханикалық түзеткішіМультимедиалық ойын-сауық орталығын басқарудың 10,25 сенсорлы дисплейі 

Аспаптар тақтасындағы көп функциялы 4 түсті дисплейі бар борттық компьютер 
Алдыңғы жəне артқы есіктердің электр əйнеккөтергіштері 
Кілтпен қашықтан басқарылатын жəне жүксалғыш есіктерін қашықтан ашу функциясы
бар орталық құлып 
Bluetooth интерфейсі арқылы мобильді телефон мен мультимедиа құрылғыларын қосу мүмкіндігі
Шуды азайту функциясы бар Hands Free жүйесі
Жұмыс жылдамдығының бірқалыпты өзгеруімен жұмыс істейтін алдыңғы əйнектазартқыштар 
Алдыңғы жолаушыларға арналған көп функциялы USB порты 
Бейнетіркеуішті орнатуға арналған тұрақты USB ағытпасы 
Мобильді құрылғыларды зарядтау мүмкіндігі бар артқы жолаушыларға арналған USB порты
Мотор бөлігінің шу жəне жылу оқшаулауы 
Алдыңғы жəне артқы табалдырықтардың балшыққа қарсы қорғанысы 
Алдыңғы жолаушыларға арналған 12В автокөлік розеткасы 
Апаттық қосалқы дөңгелегі 125/80/R17

СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ 

Сыртқы көрініс 

Интерьер

Қауіпсіздік

Функционалды жабдық 

 

Шанақ түсіне боялған, хромдалған əрлеуі бар сыртқы тұтқалар 
Бүйірлік терезелердің хромдалған əрлеуі
Жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері 16х6,5J. Шиналар: 215/60 R16

ИНТЕРЬЕР

ҚАУПСЗДК 

ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАБДЫҚ 

Руль қалпын биіктігі бойынша механикалық реттеу 
Руль қалпын биіктігі бойынша жəне бұралуы бойынша механикалық реттеу 
Бүйірлік тіреуі, бойлық реттеуі, биіктігі мен арқалығының еңкеюі бойынша реттеуі 
бар жүргізушінің эргономикалық орындығы
Бүйірлік тіреуі жəне бойлық бағытта, артқы арқалығының биіктігі мен еңкеюі бойынша 
электр реттеуі бар жүргізушінің эргономикалық орындығы 
Берілістерді ауыстырып қосу тұтқасының былғары əрлеуі 
Орындықтардың матамен араластырып өңдеу 
Орындықтарды жасанды терімен араластырып өңдеу, тігіспен өңдеу 
Алдыңғы қатардағы жолаушыларға арналған жеке жарықдиодты жарықтандыру 
Алдыңғы жəне артқы қатардағы жолаушыларға арналған жеке жарықдиодты жарықтандыру 
Жүксалғыштың алмалы-салмалы жəне жылжымалы қалқасы

Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары

Ойын-сауық орталығы мен телефонды басқару мүмкіндігі бар эргономикалық
көп функциялы руль 
Ойын-сауық орталығын, телефонды жəне круиз-бақылауды басқару мүмкіндігі бар 
эргономикалық көп функциялы руль
Алдыңғы жолаушы үшін мультимедиа жүйесінің дыбыс деңгейін реттеу 
4 динамигі бар акустикалық жүйе 
6 динамигі бар Hi-End акустикалық жүйесі 
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы 
Круиз-контроль 
Кондиционер 
Ауаны ионизациялау функциясы бар сенсорлық түрде басқарылатын климат-бақылау 
Алдыңғы орындықтардың екі режимді жылытқышы 
Қашықтан басқару функциясы жəне қысып қалудан қорғауы бар электрмеханикалық люк 
Автотұрақта көлік іздеу функциясы бар жиналмалы кілт 
Автокөлікті автотұрақта іздеу, қозғалтқышты қашықтан оталдыру жəне қашықтан басқару 
функциялары бар жеке параметрлерді бағдарламалау мүмкіндігі бар ақылды (SMART) кілт 
PEPS (passive entry passive start) кілтсіз кіру жəне қозғалтқышты оталдыру жүйелері
Артқы датчиктері бар, кедергіге дейінгі қашықтықты көрсететін жəне дыбыстық хабарлау 
функциясы бар тұраққа қою ассистенті 
Электр реттегіштері жəне жылыту фукнциясы бар сыртқы артқы көрініс айналары 
Электр реттегіштері жəне жылыту фукнциясы бар электрмен жиналатын сыртқы артқы көрініс 
айналары 
Электрмеханикалық тұрақ тежегіші
Рульді механикалық жолмен құлыптау
Рульді электрмеханикалық жолмен құлыптау 
Электронды иммобилайзер

Осы ақпарат таныстыру сипатында беріледі жəне жария оферта болып табылмайды. Қазіргі ұсыныстар бойынша толық ақпарат 
CHANGAN ресми дилерлерінің салондарында қолжетімді. Сайтта көрсетілген бағалар, жиынтықтар мен техникалық 
сипаттамалар, сондай-ақ кепілдік талаптары арнайы хабарламасыз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Тауардың сыртқы 
түрі, оның ішінде түсі фотосуреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Тауар сертификатталған.

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ

1.6 2WD 5МТ

1.6 2WD 6AТ

Comfort Comfort

9 190 000

10 290 000  10 790 000

Luxe 

Жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері 17х7,0J. Шиналар: 215/55 R17

Шанақ түсіне боялған сыртқы тұтқалар
СЫРТҚЫ КӨРНС

Жасанды былғарымен қапталған руль
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