
Бағалар тізімі

STARIA Luxe

Жиынтықталым Luxe

3.5MPi бензинді қозғалтқышпен 2WD 26 390 000

2.2CRDi дизельдi қозғалтқышпен 4WD 27 890 000

Жабдық
Қауіпсіздік
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері v

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v

Бүйірлік қауіпсіздік перделері v

Артқы тұраққа қою датчиктері v

Алдыңғы тұраққа қою датчиктері v

Айнала шолу жүйесі (Surround View Monitor), SVM v

«Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі (Blind-Spot Collision Warning), BCW v

«Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі (Blind-Spot View Monitor), BVM v

Жылдамдықты қолмен шектегіш, MSLA v

Иммобилайзер v

Электрондық тұрақтандыру жүйесі (Electronic Stability Control), ESC v

Тежеудің бұғатталуын болдырмайтын жүйе (Anti-lock Brake System), ABS v

Өрге қарай орыннан қозғалғанда көмек ассистенті (Hillstart Assist Control), HAC v

Қайта соқтығысуды болдырмайтын көмекші (Multi Collision Braking), MCB v

Шиналардағы қысымды мониторингілеу жүйесі (Tire Pressure Monitoring System), TPMS v
Жайлылық және жабдық
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батырмасы v

Батырма типті берілістерді электронды ауыстыру (Shift-by-Wire), SBW v

Берілісті ауыстыру жапырақшалары v

Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау v

Алдыңғы орындықтарды жылыту v

Орындықтардың ортаңғы қатарын жылыту v

Алдыңғы орындықтарды желдету v

Орындықтардың ортаңғы қатарын желдету v

Руль дөңгелегін жылыту v

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау v

Электромеханикалық руль күшейткіші v

Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі v

Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып v

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту v

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту v

Жарық датчигі v

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v

Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау v

Жүргізуші орындығының электр жетегі v

Алдыңғы жолаушы орындықтарының электр жетегі v

Relaxation Seat экстра-жайлылық режимі (аяқ астына арналған тіреуішті қоса алғанда) v

Жүксалғыш есігінің электр жетегі  v

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын) v

Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v

Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетегі v

Артқы көрініс айналарын электрмен реттеу және жылыту v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш 2.2 CRDi Smartstream G3.5 MPi

Отын түрі Дизель Бензин

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 8 AT

Жетек түрі Толық жетек Алдыңғы

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 177/3800 249/6400

Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 430/1500~2500 331/5000

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 13.5 9.2

Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км)  10.4/7.0 14.5/8.2

Макс. жылдамдығы, км/сағ 185 210

Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 5253x1997x1990

Минималды жол саңылауы, мм 186

Орын саны 7

Жарақталған салмағы, кг, min-max 2353 ~ 2452 2190 ~ 2273

Отын багы, л 75



Жиынтықталым Luxe

Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/Сервистік тауарды 
әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретінде түсіндірілмеуі тиіс.

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш 2.2 CRDi Smartstream G3.5 MPi

Отын түрі Дизель Бензин

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 8 AT

Жетек түрі Толық жетек Алдыңғы

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 177/3800 249/6400

Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 430/1500~2500 331/5000

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 13.5 9.2

Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км)  10.4/7.0 14.5/8.2

Макс. жылдамдығы, км/сағ 185 210

Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 5253x1997x1990

Минималды жол саңылауы, мм 186

Орын саны 7

Жарақталған салмағы, кг, min-max 2353 ~ 2452 2190 ~ 2273

Отын багы, л 75

Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері v
Интерьер
Орындықтардың Nappa былғарысымен тысталуы v

Перфорациясы бар руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v

Төбенің және тіректердің күдерімен тысталуы v

Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік механикалық перделер v

Түрлі-түсті сенсорлы 10,25“ LCD мониторы бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS + DAB) v

Премиумды KRELL аудиожүйесі (11 динамик + күшейткіш + сабвуфер) v

Маршруттық компьютер v

10,25“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Салонның амбиентті жарықтандыруы v

Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы v

Басқыштардың металмен тысталуы v

Есіктің ішкі тұтқаларының хроммен тысталуы v

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру v

Айнасы және жарығы бар күннен қорғайтын күнқағарлар v

Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері v

Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы багаж сөресі v

Жүкті бекітуге арналған тор v

DELUXE орталық консолінің тысталуы v

Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған USB порты v

12В розетка + 220В розетка және консольдегі USB зарядтау порты v

Орындықтардың 2-3 қатарларына арналған және багаж бөлімшесіндегі USB зарядтау порттары v

Портативті күл салғыш v
Экстерьер
235/55R18 шиналары бар 18“ жеңіл балқығыш дискілер v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v

Басты жарықтың жарықдиодты LED фаралары (Dual LED Low & High Projection) v

Жарықдиодты LED артқы шамдары v

Жарықдиодты LED күндізгі жарық шамдары v

Жарықдиодты LED сыртқы габариттік жарықтандыру v

Тоқтату сигналы бар спойлер v

Жарықдиодты LED артқы тұманға қарсы шам v

Электр жетегі бар екі секциялы люк v

Артқы көріністің бүйірлік айналарындағы бұрылыс сигналдарын қайталағыштар v

Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнек v

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер v

Акустикалық алдыңғы әйнек v

Көп қабатты алдыңғы әйнектер v

«Қара хром» хромдалған элементтері бар радиатор торы v

Шанақ түсіне боялған бамперлер v

Хроммен тысталған есік тұтқалары v

Терезе сызықтарының жылтыр молдингтері v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v

Капоттың жылу оқшаулағышы v
Luxe жиынтықталымына арналған Hyundai Smart Sense пакеті:

Ақылды круиз-бақылау SCC, Алдынан соқтығысуды болдырмау көмекшісі FCA, Солға бұрылған кезде соқтығысуды 
болдырмау көмекшісі FCA-JX, Соқыр аймақтарда автомобильмен соқтығысуды болдырмау көмекшісі BCA, Қозғалыс 
жолағымен жүру көмекшісі LFA, Автомобильді қозғалыс жолағында ұстау көмекшісі LKA, Артта жолаушылардың 
болуын анықтау көмекшісі ROA, Интеллектуалды жылдамдықты шектегіш ISLA

v



Бағалар тізімі

STARIA 
Travel, Family,  Business

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v v

3,8“ монохромды дисплейі бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v v

Түрлі-түсті сенсорлы 8“ LCD мониторы бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v

4 аудиожүйе динамикасы v v

6 аудиожүйе динамикасы v

Маршруттық компьютер v v v

4,2“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v v

10,25“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Есіктің ішкі тұтқаларының металдандырылған тысталуы v v v

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру v v

Айнасы және жарығы бар күннен қорғайтын күнқағарлар v v v

Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері v

Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы багаж сөресі v v v

Жүкті бекітуге арналған тор v v v

DELUXE орталық консолінің тысталуы v

Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған USB порты v v v

12В розетка және консольдегі USB зарядтау порты v v v

Орындықтардың 2-3 қатарларына арналған және багаж бөлімшесіндегі USB зарядтау порттары v v v

Портативті күл салғыш v v v
Экстерьер
215/65R17 шиналары бар болат дискілер 17“ v v

215/65R17 шиналары бар 17“ жеңіл балқығыш дискілер v

Толық өлшемді болат қосалқы дөңгелек v v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v

Басты жарықтың жарықдиодты LED фаралары (Multi MFR) v v

Жарықдиодты LED артқы шамдары v

Күндізгі галогендік шамдар v

Жарықдиодты LED сыртқы габариттік жарықтандыру v v

Тоқтату сигналы бар спойлер v

Артқы тұманға қарсы шам v

Жарықдиодты LED артқы тұманға қарсы шам v v v

Артқы көріністің бүйірлік айналарындағы бұрылыс сигналдарын қайталағыштар v v

Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнек v

Шанақ түстес радиатор торы v v v

Шанақ түсіне боялған бамперлер v v v

Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары v v v

Терезе сызықтарының жылтыр молдингтері v v v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v v v

Капоттың жылу оқшаулағышы v v v

Жиынтықталым Travel Family Business

3.5MPi бензинді қозғалтқышпен 2WD 19 990 000

2.2CRDi дизельдi қозғалтқышпен
2WD 20 790 000

4WD 21 690 000 23 890 000
Жабдық

Қауіпсіздік
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері v v v

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v v v

Артқы тұраққа қою датчиктері v v v

Алдыңғы тұраққа қою датчиктері v

Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы v

«Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі (Blind-Spot Collision Warning), BCW v

Жылдамдықты қолмен шектегіш, MSLA v

Иммобилайзер v v v

Электрондық тұрақтандыру жүйесі (Electronic Stability Control), ESC v v v

Тежеудің бұғатталуын болдырмайтын жүйе (Anti-lock Brake System), ABS v v v

Өрге қарай орыннан қозғалғанда көмек ассистенті (Hillstart Assist Control), HAC v v v

Қайта соқтығысуды болдырмайтын көмекші (Multi Collision Braking), MCB v v v

Шиналардағы қысымды мониторингілеу жүйесі (Tire Pressure Monitoring System), TPMS v v v
Жайлылық және жабдық
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батырмасы v

Батырма типті берілістерді электронды ауыстыру (Shift-by-Wire), SBW v

Берілісті ауыстыру жапырақшалары v

Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау v

Шаңға қарсы сүзгісі бар кондиционер

Салонның қосымша электрлік жылытқышы PTC v

Алдыңғы орындықтарды жылыту v v v

Руль дөңгелегін жылыту v v v

Электромеханикалық руль күшейткіші v v v

Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі v v v

Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып v v v

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту v v v

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту v v v

Жарық датчигі v v v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі v

Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау v v

Жүргізуші орындығының электр жетегі v

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын) v

Электрондық тұрақ тежегіші EPB + AutoHold v v v

Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетегі v v v

Артқы көрініс айналарын электрмен реттеу және жылыту v v v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v v v

Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері v v v

Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу v v
Интерьер
Орындықтардың матамен қапталуы v v
Орындықтардың табиғи және жасанды былғарымен тысталуы v



Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/Сервистік тауарды 
әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретінде түсіндірілмеуі тиіс.

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш 2.2 CRDi Smartstream G3.5 MPi

Отын түрі Дизель Бензин

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 8 AT

Жетек түрі Алдыңғы Толық жетек Алдыңғы

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 177/3800 249/6400

Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 430/1500~2500 331/5000

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 12.4 13.5 9.2

Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км)  10.0/6.5 10.4/7.0 14.5/8.2

Макс. жылдамдығы, км/сағ 185 210

Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 5253x1997x1990

Минималды жол саңылауы, мм 186

Орын саны 8

Жарақталған салмағы, кг, min-max 2285 ~ 2384 2353 ~ 2452 2190 ~ 2273

Отын багы, л 75

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы v v v

3,8“ монохромды дисплейі бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v v

Түрлі-түсті сенсорлы 8“ LCD мониторы бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v

4 аудиожүйе динамикасы v v

6 аудиожүйе динамикасы v

Маршруттық компьютер v v v

4,2“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v v

10,25“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Есіктің ішкі тұтқаларының металдандырылған тысталуы v v v

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру v v

Айнасы және жарығы бар күннен қорғайтын күнқағарлар v v v

Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері v

Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы багаж сөресі v v v

Жүкті бекітуге арналған тор v v v

DELUXE орталық консолінің тысталуы v

Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған USB порты v v v

12В розетка және консольдегі USB зарядтау порты v v v

Орындықтардың 2-3 қатарларына арналған және багаж бөлімшесіндегі USB зарядтау порттары v v v

Портативті күл салғыш v v v
Экстерьер
215/65R17 шиналары бар болат дискілер 17“ v v

215/65R17 шиналары бар 17“ жеңіл балқығыш дискілер v

Толық өлшемді болат қосалқы дөңгелек v v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы дөңгелек v

Басты жарықтың жарықдиодты LED фаралары (Multi MFR) v v

Жарықдиодты LED артқы шамдары v

Күндізгі галогендік шамдар v

Жарықдиодты LED сыртқы габариттік жарықтандыру v v

Тоқтату сигналы бар спойлер v

Артқы тұманға қарсы шам v

Жарықдиодты LED артқы тұманға қарсы шам v v v

Артқы көріністің бүйірлік айналарындағы бұрылыс сигналдарын қайталағыштар v v

Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнек v

Шанақ түстес радиатор торы v v v

Шанақ түсіне боялған бамперлер v v v

Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары v v v

Терезе сызықтарының жылтыр молдингтері v v v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v v v

Капоттың жылу оқшаулағышы v v v

Жиынтықталым Travel Family Business



Экстерьер

215/65R17 шиналары бар болат дискілер 17“ v

Толық өлшемді болат қосалқы дөңгелек v

Проекциялық үлгідегі галогендік фаралар v

Күндізгі галогендік шамдар v

Тоқтату сигналы бар спойлер v

Артқы тұманға қарсы шам v

Шанақ түстес радиатор торы v

Шанақ түсіне боялған бамперлер v

Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v

Капоттың жылу оқшаулағышы v

Жиынтықталым VAN

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш 2.2 CRDi Diesel

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 6 MT

Жетек түрі Алдыңғы

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 177/3800

Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 430/1500~2500

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 12.5

Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км)  8.9/6.1

Макс. жылдамдығы, км/сағ 185

Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 5253x1997x2000

Минималды жол саңылауы, мм 186

Жарақталған салмағы, кг, min-max 1936 ~ 2015

Отын багы, л 75

Бағалар тізімі

STARIA VAN

Жиынтықталым VAN

2.2CRDi дизельді қозғалтқышпен 2WD 20 190 000

Жабдық

Қауіпсіздік

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері v

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v

Иммобилайзер v

Электрондық тұрақтандыру жүйесі (Electronic Stability Control), ESC v

Тежеудің бұғатталуын болдырмайтын жүйе (Anti-lock Brake System), ABS v

Өрге қарай орыннан қозғалғанда көмек ассистенті (Hillstart Assist Control), HAC v

Қайта соқтығысуды болдырмайтын көмекші (Multi Collision Braking), MCB v

Шиналардағы қысымды мониторингілеу жүйесі (Tire Pressure Monitoring System), TPMS v

Жайлылық және жабдық

Шаңға қарсы сүзгісі бар кондиционер v

Салонның қосымша электрлік жылытқышы PTC v

Алдыңғы орындықтарды жылыту v

Электромеханикалық руль күшейткіші v

Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі v

Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып v

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту v

Жарық датчигі v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v

Артқы көрініс айналарын электрмен реттеу және жылыту v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v

Алдыңғы есіктердің электрлі әйнек көтергіштері (жүргізушінікі - Auto Down режимімен) v

Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу v

Интерьер

Орындықтардың матамен қапталуы v

3,8“ монохромды дисплейі бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v

2 аудиожүйе динамикасы v

Маршруттық компьютер v

4,2“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Есіктің ішкі тұтқаларының металдандырылған тысталуы v

Салонды жарықтандыру лампалары v

Жүк бөлігін жарықтандыру лампалары v

Айнасы бар күннен қорғайтын күнқағарлар v

Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған USB порты v

12В розетка және консольдегі USB зарядтау порты v

Портативті күл салғыш v



Экстерьер

215/65R17 шиналары бар болат дискілер 17“ v

Толық өлшемді болат қосалқы дөңгелек v

Проекциялық үлгідегі галогендік фаралар v

Күндізгі галогендік шамдар v

Тоқтату сигналы бар спойлер v

Артқы тұманға қарсы шам v

Шанақ түстес радиатор торы v

Шанақ түсіне боялған бамперлер v

Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары v

Алдыңғы әйнек тазалағыштың аэродинамикалық щеткалары v

Капоттың жылу оқшаулағышы v

Жиынтықталым VAN

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш 2.2 CRDi Diesel

Берілісті ауыстырып қосу қорабы 6 MT

Жетек түрі Алдыңғы

Максималды қуаты, айн/мин кезінде а.к. 177/3800

Максималды сәт, айн/мин кезінде Nm 430/1500~2500

Үдеу уақыты (0-100 км/сағ, сек) 12.5

Қалада/қала сыртындағы отын шығыны (л/100 км)  8.9/6.1

Макс. жылдамдығы, км/сағ 185

Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, мм 5253x1997x2000

Минималды жол саңылауы, мм 186

Жарақталған салмағы, кг, min-max 1936 ~ 2015

Отын багы, л 75

Бағалар теңгемен көрсетілген, автокөлікті қазақстандық өндіруші немесе оның уәкілетті өкілі сатқан кезде ҚҚС ескерілмейді.

Күмәндануға жол бермеу  үшін осы прайс-парақта көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің өз қалауы бойынша Өнімді/Сервистік тауарды 
әлеуетті Сатып алушылар үшін Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын белгілеу құқығын шектейтін ретінде түсіндірілмеуі тиіс.

Жиынтықталым VAN

2.2CRDi дизельді қозғалтқышпен 2WD 20 190 000

Жабдық

Қауіпсіздік

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері v

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v

Иммобилайзер v

Электрондық тұрақтандыру жүйесі (Electronic Stability Control), ESC v

Тежеудің бұғатталуын болдырмайтын жүйе (Anti-lock Brake System), ABS v

Өрге қарай орыннан қозғалғанда көмек ассистенті (Hillstart Assist Control), HAC v

Қайта соқтығысуды болдырмайтын көмекші (Multi Collision Braking), MCB v

Шиналардағы қысымды мониторингілеу жүйесі (Tire Pressure Monitoring System), TPMS v

Жайлылық және жабдық

Шаңға қарсы сүзгісі бар кондиционер v

Салонның қосымша электрлік жылытқышы PTC v

Алдыңғы орындықтарды жылыту v

Электромеханикалық руль күшейткіші v

Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі v

Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып v

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту v

Жарық датчигі v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v

Артқы көрініс айналарын электрмен реттеу және жылыту v

Руль дөңгелегіндегі аудиожүйені басқару v

Алдыңғы есіктердің электрлі әйнек көтергіштері (жүргізушінікі - Auto Down режимімен) v

Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу v

Интерьер

Орындықтардың матамен қапталуы v

3,8“ монохромды дисплейі бар мультимедиялық жүйе (Radio + RDS) v

2 аудиожүйе динамикасы v

Маршруттық компьютер v

4,2“ LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы v

Есіктің ішкі тұтқаларының металдандырылған тысталуы v

Салонды жарықтандыру лампалары v

Жүк бөлігін жарықтандыру лампалары v

Айнасы бар күннен қорғайтын күнқағарлар v

Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған USB порты v

12В розетка және консольдегі USB зарядтау порты v

Портативті күл салғыш v


