PALISADE
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Сіздің күніңіздің
ырғағында.
Жаңа күн — жаңа жоспарлар. Іскерлік кездесулер, достармен жүздесу, отбасы,
бос уақыт, спорт. Ешқайда асықпай, барлық жерге үлгеру Сіздің жақсы әдетіңізге
айналады. Hyundai Palisade кроссоверлерінің желісіндегі жаңа флагманмен сіз өз
ойыңызды тезірек, қауіпсіз, жайлырақ іске асыра аласыз.
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Армандаудан қорықпау!
Бір ғана бұрылыс — Сіз жаңалық ашуға жақынсыз.
Бір жаққа қарай қадам — Сіз әлі ешкім болмаған жердесіз.
Жаңа серпілісті Palisade — бұл армандарды орындайтын автомобиль.
Харизматикалық, батыл, өзіне сенімді, ол сізді ең батыл бастамаларда
қолдайды, барлық қиындықтарды өз мойнына алады, сіздің қызықты,
жарқын оқиғаларға толы өміріңіздің бір бөлігі болады.
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Үлкен әсер.
Уақыт белдеулерінен өтіп, өз атмосфераңызда қалыңыз. Кең, жарыққа толы салон,
түстер мен текстуралардың талғампаз таңдалған үйлесімімен премиумды өңдеу
материалдары, ыңғайлы орналастырылған басқару элементтері. Қос ламинатталған
әйнектер тіпті ең экстремалды маршруттарда да сенімді дыбыс оқшаулауын
қамтамасыз етеді. Жаңа Palisade-тағы кез келген саяхатта жайлылық пен тыныштық
сіздің тұрақты серігіңіз болсын.
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Күш көрсету.
Жаңа Palisade 8-сатылы автоматты беріліс қорабымен және Lambda II сериялы қуатты бензин
қозғалтқышымен жабдықталған. Қозғалтқыш өз класындағы үздік динамикалық сипаттамаларға
ие және барлық экологиялық стандарттарға сәйкес келеді.

3.5 литрлік MPi бензинді
қозғалтқышы

2.2 литрлік CRDI дизельді
қозғалтқышы

249
336

200
440

Максималды қуаты
а.к. / 6 300 айн/мин
Максималды сәт
Н.м / 5 000 айн/мин

Максималды қуаты
а.к. / 3,800 айн/мин
Максималды сәт
Н.м / 1750 - 2750 айн/мин

8-сатылы автоматты қорап режимдерін ауыстыру
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HTRAC Интеллектуалды толық жетекті жүйесі
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Мінезді тексеру.
Қай жаққа бағыт алсаңыз да, жол қаншалықты қиын болса да, жаңа Palisade
Сіздің сеніміңізді әрдайым ақтайды. Multi Terrain Mode жол жабынының түріне
байланысты қозғалыс режимдерін таңдау функциясы бар HTRAC интеллектуалды
толық жетекті жүйесі кез келген кедергілерді еңсеруге көмектеседі. Жаңа
Palisade-қа барлық жерде және әрқашан сенім артуға болады.

Жолсыздыққа арналған режимдердің параметрлері
Қиын жол жағдайларында жол төсемімен сенімді ілінісуді қамтамасыз ету
үшін жаңа Palisade-та ҚАР, БАЛШЫҚ немесе ҚҰМ үш режимінің бірін таңдау
мүмкіндігі қарастырылған.
Белсенді режим туралы ақпарат аспаптар тақтасына немесе навигациялық
жүйенің экранына шығарылады.

ҚАР (SNOW)
БАЛШЫҚ (MUD)
ҚҰМ (SAND)
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ҚАР
Ауыстырғышты ҚАР қалпына ауыстырған
кезде, HTRAC интеллектуалды толық жетекті
жүйесі артқы дөңгелектердегі айналу сәтін
ұлғайтады, осылайша жол төсемімен іліністі
арттырады және тайғақ жолда автомобильдің
басқарылуын жақсартады.

БАЛШЫҚ

Drive Mode қозғалыс режимін таңдау
Жүргізуші екі жүргізу режимі арасында ауыса алады —
DRIVE және TERRAIN. Drive режимінде келесі опциялар
қолжетімді: COMFORT — күнделікті сапарлар үшін, ECO
— отын шығыны аз үнемді режим, SPORT — жақсартылған
динамика және қысқартылған үдеу уақыты, SMART —
жылдамдықты ауыстыру интервалы автоматты түрде
реттелетін режим (интервал жүргізу стилі туралы
мәліметтер негізінде есептеледі).

Толық жетектің жаңа муфтасының
жұмысының арқасында айналу сәті барлық
дөңгелектер арасында бөлінеді, бұл лас жол
жағдайында жол төсемімен барынша ілінісуді
қамтамасыз етеді.

ЖАЙЛЫЛЫҚ
(COMFORT)
ЭКО (ECO)

ҚҰМ
Автомобильдің құмда басқарылуын
арттырады. Алдыңғы және артқы осьтер
арасындағы күшті автоматты түрде
таратады және әр дөңгелек үшін
оңтайлы айналу сәтін таңдайды.

СПОРТ (SPORT)
СМАРТ (SMART)
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Hyundai SmartSense
Жол тосынсыйларға толы, бірақ жаңа Palisade үшін емес. Smart sense™ белсенді қауіпсіздіктің
инновациялық жүйелерінің кешені күн мен түннің кез келген уақытында жолдағы жағдайды үздіксіз
бақылауға мүмкіндік береді.

Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі

Автомобильден қауіпсіз шығу жүйесі (класта алғаш рет)

Жүргізушіге соқыр аймақтағы немесе көрші жолақпен бір бағытта
жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлік құралы туралы ескертеді.

Жақындарыңызға қамқор болыңыз. Автомобильден қауіпсіз шығу жүйесі бұл мәселеде
сізге көмектеседі. Артқы жақтан жақындап келе жатқан көлік құралы анықталған жағдайда,
жүйе артқы есіктердің бұғаттан шығаруға жол бермейді.
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Айнала шолу жүйесі

Соқыр аймақтарды шолу жүйесі

Автомобильдің периметрі бойынша 360 градусқа шолуды қамтамасыз ететін
камералар орнатылған. Бұл функция әсіресе автомобильді шектеулі кеңістікте
тұраққа қойғанда ыңғайлы.

Бүйірлік айналарға кіріктірілген камералар шынайы уақыт режимінде соқыр
аймақтардағы жағдайды бақылайды. Бұрылу көрсеткіші қосылған кезде камералардағы
бейне аспаптар тақтасына шығарылады, бұл жүргізушіге маневр жасау кезінде жолдағы
жағдайды жақсы бақылауға мүмкіндік береді.
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Жабдық

18-дюймдік жеңіл балқығыш
дискілер

20-дюймдік жеңіл балқығыш
дискілер

Жарықдиодты фаралар

Жарықдиодты артқы шамдар

Автоматты ашу-жабу және жылдамдықты реттеу
функциясы бар жүксалғыш

Сымсыз зарядтау құрылғысы

Екі секциялы панорамалық шатыр

Орындықтар қалпының жады

Жүргізуші креслосын 12 бағыт бойынша реттеу

Артқы орындықтарды жылыту
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Келесі сапарыңызға қандай компаниямен аттансаңыз да,
өзіңізбен бірге қандай жүк алсаңыз да, жаңа Palisade кез келген
жағдайыңызға бейімделеді. Салонның конфигурациясын бірден
бірнеше бағытта өзгерту оңай. Орындықтардың үшінші қатары
жинақы түрде бүктеледі, бұл жүксалғыш көлемін 1 297 литрге
дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Егер көбірек жолаушыларды
орналастыру керек болса, батырманы бір-ақ рет басып
орындықтардың екінші қатарын трансформациялауға және артқы
бөлікке ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз етуге болады.

2-ші және 3-ші
қатары бүктелген
конфигурация

2-ші және 3-ші
қатары
60%-ға бүктелген
конфигурация

2-ші және 3-ші
қатары
40%-ға бүктелген
конфигурация

3-ші қатары
бүктелген
конфигурация

8 орынды
конфигурация

Үш аймақты климат-бақылау

Алдыңғы әйнекке аспаптар көрсеткіштерінің
проекциясы

Apple CarPlay™ және Android Auto™ орнатылған 7”
түрлі түсті аспаптар тақтасы және 10,25”
навигациялық жүйесі

6 қауіпсіздік көпшігі

Артқы орындықтағы жолаушылар үшін дыбысты
бәсеңдету функциясы

«Самғаған» орталық консоль

Алдыңғы орындықтардың арқалығындағы USB
порттары

Үшінші қатардағы орындықтарға оңай қол жеткізу
функциясы
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Шанақтың түстері

White cream

Steel graphite

Sierra burgundy

Rain forest

Moonlight cloud

Timeless black

Интерьер түстері
Төбесі: мата

Былғары

Панельдің өңделуі:
құрылымдық
металл

Сұр, екі реңк
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Nappa былғары

Ендірмелер:
былғары текстурасы

Қою қызыл

Былғары
Монохромды қара

Төбесі: күдері

Төбесі: мата

Төбесі: мата

Төбесі: күдері

Төбесі: күдері

Панельдің өңделуі:
құрылымдық
металл

Nappa былғары
Екі түсті, аквамарин + ашық сұр

Ендірмелер: бук

Техникалық параметрлері
Түрі
Қозғалтқыш түрі
Қозғалтқыш

Көлемі, см3
Максималды қуаты*, айн/мин кезінде а.к.
Максималды сәт*, айн/мин кезінде Нм
Алдыңғы

Аспа

2.2 литрлік CRDI дизельді қозғалтқышы

6 цилиндрлі

4 цилиндрлі

3,470

2,199

249 / 6,300

200 / 3,800

336 / 5,000

440 / 1750 - 2750

Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар

Артқы

Тежеу механизмдері

3.5 литрлік MPi бензинді қозғалтқышы

Тәуелсіз, серіппелі, көп иінтіректі, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар

Алдыңғы

Желдетілетін дискілі

Артқы

Динамикалық
сипаттамалары

Трансмиссия түрі

8АБАҚ

Жетек түрі

Толық

Шиналар мен
дискілер

Шиналар
Дискілер
Қалалық цикл

14,9

9,2

Қаладан тыс цикл

8,1

6,2

Аралас цикл

Экологиялық класс
CO2** бөлуі, г/км

10,6

7,3

5 (бесінші)

5 (бесінші)

Қалалық цикл

348

243

Қаладан тыс цикл

190

164

Аралас цикл

248

Жарақталған салмағы, кг, min-max
Салмағы

Толық
245/50R20 102V / 245/60R18 105H
7.5J X 20” / 7.5J X 18”

Отын шығыны, л/100 км (БҰҰ
ЕЭК № 83 ережесі)
Экологиялық
сипаттамалары

8АБАҚ

193
1 977 — 2 085 (8 орын) / 1 967 — 2 076 (7 орын)

Толық салмағы, кг

2 645 (8 орын) / 2 610 (7 орын)

Тежегіштермен жабдықталмаған сүйретілетін тіркеменің салмағы
Тежегіштермен жабдықталған сүйретілетін тіркеменің салмағы

Тіркемені тіркеп сүйреу қарастырылмаған

* Қозғалтқыштың максималды қуаты мен максималды айналу сәтінің мәндері сынақтар әдістемесіне сәйкес келтірілген (БҰҰ ЕЭК № 85 ережесі)
** Отын шығынының және СО2 бөлінетін массаның көрсеткіштері сынақ әдістемелеріне сәйкес ұсынылған (БҰҰ ЕЭК № 83 және 101 ережелері)
Өлшем бірліктері: мм

Габаритті
биіктігі

1,750
Алдыңғы жолтабан
Габаритті ені

1,708
1,975

Дөңгелек базасы
Габаритті ұзындығы

2,900
4,980

Артқы жолтабан
Габаритті ені

1,716
1,975
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Бір отбасы —
көп артықшылықтар.
Hyundai Finance

Жеңілдікпен кредиттеу

СІЗДЕРГЕ HYUNDAI FINANCE БАҒДАРЛАМАСЫН
ҰСЫНУҒА ҚУАНЫШТЫМЫЗ

ОТАНДЫҚ АВТОӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУДЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Әріптес банктермен бірлесіп Hyundai клиенттері үшін арнайы әзірленген.
Кез келген Hyundai автосалонына келіңіздер, кез келген банктің менеджерінен
кеңес алыңыздар және шарттары сіздерді таңғалдырады! Егер жүрілген
автомобиль сатып алғыларыңыз келсе, онда біздің Серіктес Банктер сіздерге
Hyundai клиенттері үшін арнайы әзірленген түрлі бағдарламалар бойынша
кредит ресімдеуге көмектеседі.

Сіздер Отандық автоөндірісті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын
пайдалана аласыздар және ең төменгі бастапқы жарнасы автомобиль
құнының небәрі 10%-ын құрайтын 7 жылға жылдық 4% мөлшерлемемен
жаңа Hyundai сатып алуға кредитті рәсімдей аласыздар!

Сервис

Trade in

ОСЫ ЖЕРДЕ ЖӘНЕ ДӘЛ ҚАЗІР СІЗГЕ ДЕГЕН
ҚАМҚОРЛЫҚПЕН!

«TRADE-IN» ТИІМДІ БАҒДАРЛАМАСЫ

Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өз клиенттеріне жақын болуға ұмтылады.
Сондықтан біз әрқашан сіздердің қауіпсіздіктеріңіз туралы ойлаймыз. Біздің
сіздерге деген қамқорлығымыз - жолда көлікпен қауіпсіз қозғалудың кепілі.
Сіздердің назарларыңызға қалаларыңыздағы барлық Hyundai ресми Дилерлік
орталықтарында Before Service бағдарламасын ұсынамыз. Before Service
бағдарламасы автомобильді кешенді профилактикалық байқауды кедергісіз
және қауіпсіз, ең бастысы тегін жүргізуге мүмкіндік береді.

Барлық Hyundai дилерлік орталықтарында «Trade-in» тиімді
бағдарламасы бастау алды. Барлығы өте оңай: кез келген маркалы
автомобильді жаңа Hyundai автомобиліне айырбастаңыздар. Толығырақ
Қазақстан бойынша барлық Hyundai ресми дилерлік орталықтарында.

Кепілдік

Call center

ЖАҢА HYUNDAI АВТОМОБИЛІНЕ ӨНДІРУШІНІҢ
КЕПІЛДІГІ

БАРЛЫҚ HYUNDAI ИЕЛЕРІ ҮШІН
7007 нөмірі бойынша клиенттерді қолдау қызметі 24\7 қолжетімді

Өндірушінің кепілдігі 5 жыл және 100 000 км (қайсысы ертерек болатынына
байланысты), Hyundai ресми Дилері автомобильді бірінші сатып алушыға
сатқан (берген) сәттен бастап Сервистік кітапшада көрсетілген шектеулерді
ескере отырып, бұл туралы Сервистік кітапшада кепілдіктің басталу күні
туралы тиісті белгі куәландырады.
Дайындаушының кепілдігі Сервистік кітапшада келтірілген Hyundai
автомобиліне кепілдік шарттарына сәйкес келетін ақаулық туындаған
жағдайда, осы ақаулықтың сипаты Қазақстан Республикасы заңнамасының
және Автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына
байланысты автомобильді жөндеу орнына өз жүрісімен жеткізуге мүмкіндік
бермеген жағдайда ғана автомобильді ең жақын HYUNDAI ресми Дилеріне
жеткізуге (эвакуациялауға) қолданылады.
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Дилер туралы ақпарат

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы
www.hyundai.com
Қазақстан бойынша бірыңғай тегін call-center
Ұялы телефондардан қоңырау шалу: 7007

Бұл кітапша басып шығару кезінде дұрыс болды. Алайда, Hyundai Auto Kazakhstan компаниясы өнімді үздіксіз
жетілдіру және жақсарту саясатын ұстанатындықтан, ол осы жарияланымда сипатталған модельдердің
ерекшеліктерін, түстерін және жиынтықталым элементтерін кез келген уақытта қосымша ескертусіз өзгерту
құқығын өзіне қалдырады. Модельдердің түстері мен жиынтықталымдарының үйлесімі олар нақты болған
жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу үшін Hyundai ресми дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.

