
ШАНАҚ ТҮСІ

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ТЕҢГЕ Comfort Luxe

11 590 000 12 490 000

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

4330x1825x1660

2600

180

қатарлы, 4 цилиндрлі турбиналық айдауышымен

1392

150 (110)/5500

255 /(1500-4000)

7 сатылы, роботтандырылған, дымқыл типті қос ілініспен

Алдыңғы 

тəуелсіз, McPherson типті

1465

53

7,6

1.4T 2WD 7DCT

Ұзындығы х ені х биіктігі, мм

Дөңгелек базасы, мм

Жол саңылауы, мм

Қозғалтқыш түрі

Жұмыс көлемі, см3

Ең жоғары қуаты, а.к./кВт/айн/мин

Ең жоғары айналу сəті, Нм/айн/мин

Беріліс қорабы

Жетек түрі

Алдыңғы аспа

Жабдықталған массасы, кг

Жанармай багының көлемі, л

Отын шығыны, аралас цикл л/100 км

Үдеу уақыты 0 - 100 км/сағ, с 11

ЖИНАҚТАМА

Аппақ қардай

Iнжу қызыл Өте ашық көк

Сұр метал Графитті сұр

торсионды арқалығы бар жартылай тəуелдіАртқы аспа



ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ТЕҢГЕ Luxe

1.4T 2WD 7DCT 12 490 000

ЭКСТЕРЬЕР  

Электржетекті панорамалық төбе ●

ЖАЙЛЫЛЫҚ

Стақанқойғыштары бар шынтақтаяныш  ●

Екінші қатардағы орындықтардың ауа өткізгіштері ●

Жаңбыр датчигі ●

ОРЫНДЫҚТАР 

Матамен қапталған орындықтар �

Эко былғарымен қапталған орындықтар ●

Жүргізушінің 6 бағытта механикалық түрде реттелетін орындығы �

Жүргізушінің 2 бағытта электр жетекпен реттелетін жəне 4 бағытта 
механикалық түрде реттелетін орындығы 

●

ҚАУIПСIЗДIК

Автоматты тежеу жүйесі (AEB) ●

Алға жылжу кезінде соқтығысу қаупі туралы ескерту жүйесі (FCW) ●

Қауіпсіздік перделері ●

Круиз-бақылау �

Start & Stop жүйесі бар бейімделетін круиз-бақылау (ACC / S&G) ●

МУЛЬТИМЕДИЯ 

Аудио жүйенің 4 динамигі �

Аудио жүйенің 6 динамигі ●

ДӨҢГЕЛЕК ДИСКIЛЕРI

17” жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері, шиналарының өлшемі 215/55 �

18” жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері, шиналарының өлшемі 225/45

ЭКСТЕРЬЕР  

• Артқы спойлер

• Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары

• Қос сыртқа шығаратын құбыр

• Радиатордың хромдалған торы (қара түсті)

• Терезелердің хромдалған əрлеуі 

• Жүзбеқанат пішінді антенна

• Алдыңғы қаңқасыз терезе сүрткіштер

ЖАРЫҚ
• Жарықдиодты фаралар

• Тұманға қарсы артқы шам

• Жарықдиодты артқы шамдар

• Бүйірлік айналардағы бұрылыс көрсеткіштері

• Жарықдиодты стоп-сигнал

• Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары

ЖАЙЛЫЛЫҚ
• Орталық консольдегі стақанқойғыштар

• Сақтауға арналған боксы бар алдыңғы шынтақ 
таянышы

• 7” цифрлық аспаптар тақтасы 

• Смартфонның сымсыз зарядтау құрылғысы

• Климат-контроль, бір аймақтық

• Көмір сүзгісі бар ауа тазартқыш 

СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ

www.changan-auto.kz
ТОО “Silkway Auto 

Осы ақпарат таныстыру сипатында беріледі жəне жария оферта болып табылмайды. Қазіргі ұсыныстар бойынша 

Kazakhstan�

толық ақпарат CHANGAN ресми дилерлерінің салондарында қолжетімді. Сайтта көрсетілген бағалар, жиынтықтар 
мен техникалық сипаттамалар, сондай-ақ кепілдік шарттары арнайы хабарламасыз кез келген уақытта өзгертілуі 
мүмкін. Тауардың сыртқы түрі, түсін қоса алғанда фотосуреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Тауар 

ҰРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҮЙЕЛЕР
• 

сертификатталған.

Қозғалтқышты оталдыру батырмасы 

• Кілтсіз кіру жүйесі 

• Қашықтан басқарылатын орталық құлып

МУЛЬТИМЕДИА
• AM/FM радиосы бар аудио жүйе 

• Мобильді құрылғыларды қосуға арналған Blue-
tooth интерфейсі

• 2 дана USB-А ұясы

• 10” түрлі-түсті сенсорлық дисплейі бар 
мультимедиялық жүйе

ИНТЕРЬЕР
• Руль бағанасын биіктігі жəне шығуы бойынша 

реттеу

• Алдыңғы 12V ағытпа

• Былғарыдан жасалған руль 

• Берілістерді ауыстырып қосу тұтқасының 
былғары əрлеуі

• Көп функциялы руль 

ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ
• Электронды тұрақ тежегіші (EPB) 

• Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS) 

• Тежеу күшін бөлетін электрондық жүйе

• Бағыт тұрақтылығын сақтаудың                    
электронды жүйесі (ESP)

• Автокөлік шұғыл тежеген кездегі көмекші жүйе

• Жоғары көтерілген кезде көмектесетін 
электрондық жүйе (HHC)

• Еңістен түсуге көмектесетін электрондық жүйе 
(HDC)

• Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)

• Автокөлікті орнында ұстау функциясы (Auto Hold)

• Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы 
қауіпсіздік жастықтары

• Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары

• Динамикалық белгілері бар артқы көрініс 
камерасы

• Спорт режимi

• Артқы тұрақ датчиктері (3 датчик)

АЙНАЛАР МЕН ƏЙНЕКТЕР
• Алдыңғы əйнектің əйнекжылытқышы 

• Артқы əйнекжылытқыш 

• Қысудан қорғау функциясы бар алдыңғы жəне 
артқы есіктердің электрəйнеккөтергіштері

• Электр жиналатын бүйірлік айналар

• Жылытылатын бүйірлік айналар

ДӨҢГЕЛЕК ДИСКІЛЕРІ
• T125/80 R17 болат қосалқы дөңгелек 

(қосымша дөңгелек)
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Comfort

11 590 000
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