
ҚАУІПСІЗДІК
Жүргізушінің және алдыңғы жолаушының қауіпсіздік 
көпшіктері, ESP электронды бағдарды тұрақтандыру 
жүйесі, Тежегіштердің бұғатталуын болдырмайтын 
ABS жүйесі, Иммобилайзер, Эра-ГЛОНАСС төтенше 
қызметтерді шақыру жүйесі, Дабылдатпа

ЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚ
Орталық құлып, Жарық датчигі, Алдыңғы электрлік 
әйнек көтергіштер, Артқы көрініс айналарының 
электрлік реттегіші және жылытқышы, Жүргізуші 
орындығын биіктігі бойынша қолмен реттеу мүмкіндігі, 
Руль дөңгелегін биіктігі және ұзындығы бойынша 
қолмен реттеу мүмкіндігі, Руль дөңгелегіндегі 
аудиожүйені басқару тетіктері

ІШКІ КӨРІНІС
Орындықтардың матадан тігілген тысқабы, Аудиожүйе 
(Radio + RDS), Қосымша салон жылытқышы, Маршруттық 
компьютер, Салонды жарықтандыру шамдары, USB порты, 
AUX порты

СЫРТҚЫ КӨРІНІС
Күндізгі жүріс шамдары, Тұманға қарсы фаралар, 
Тұманға қарсы артқы шам, Толық өлшемді қосалқы 
доңғалақ, Дискілі тежегіштер 

Жиынтықталым Base Active Family Business
2,5 қозғалтқышы (136 а.к., дизельді) 6MT 2WD 18 400 000 18 800 000

2,5 қозғалтқышы (170 а.к., дизельді) 6AT 2WD 19 100 000 19 400 000 20 100 000 20 900 000

БАҒАЛАР ТІЗІМІ

H1

Жиынтықталым Base Active Family Business

Қосымша жабдық

Қауіпсіздік
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері v v

Артқы дифференциалдың автоматты бұғаттағышы v v

Артқы тұраққа қою датчиктері v v

Артқы көрініс камерасы v

Жайлылық және жабдық
Шаң сүзгісі бар және бөлек басқарылатын кондиционер v v

Бөлек басқарылатын климат-бақылау v v

Алдыңғы орындықтардың жылытқышы v v v

Руль дөңгелегінің жылытқышы v v v

Бүйірлік артқы көрініс айналарын жинайтын электрлік жетек v v

Жүргізуші орындығының желдеткіші v

Руль дөңгелегінен басқарылатын круиз-бақылау (тек АТ үшін) v v v v

Bluetooth коммуникациялық жүйесі v v v v

Жүргізуші әйнегін түсіру мен көтерудің қысылуға қарсы функциясы бар автоматты режимі v v

Ішкі көрініс

Руль дөңгелегінің және БАҚ тұтқасының былғарымен тысталуы v v v

Орындықтардың сарғыш түсті табиғи және жасанды былғарымен тысталуы v

Салонның артқы бөлігін жарықтандыру плафоны v v

Салонның артқы бөлігінің жарықдиодты LED жарықтандыруы v v

Автокүңгірттену функциясы бар салон айнасы v v

Сыртқы көрініс

215/70R16C шиналары орнатылған 16” болат дискілер v v

205/65R16C шиналары орнатылған 16” жеңіл балқығыш  дискілер v



Күмәндануға жол бермеу үшін осы прайс-листте көрсетілген ұсынбалы бағалар Hyundai уәкілетті Дилерлерінің Өнімді/Сервистік тауарды әлеуетті Сатып 
алушыларға Өнімді және/немесе Сервистік тауарды өткізу бағаларын өз қалауы бойынша белгілеу құқығын шектейді деп түсінілмеуі тиіс.

215/65R17XL шиналары орнатылған 17” жеңіл балқығыш дискілер v

Толық өлшемді жеңіл балқығыш қосалқы доңғалақ v

Екі жақтан ысырмалы бүйірлік есіктер v v v v

Прожектор типті негізгі жарықтандыру фаралары v v v

Шанақ түсіне боялған бүйірлік айналар v v

Бұрылыс сигналдарының бүйірлік артқы көрініс айналарындағы қайталағыштары v v

Бүйірлік қорғаныш молдингтері v

Шанақтың екі түсті бояуы v

Орындықтардың екінші қатарына арналған ысырмалы бүйірлік терезе v

Жиынтықталым Base Active Family Business


