TIGGO 8 PRO
7 ОРЫН
*
ЖЫЛДЫҚ КЕПІЛДІК
НЕМЕСЕ 150 000 КМ
ҚАШЫҚТЫҚ

Спецификациясы
1.6 Turbo 186 DCT7
Трансмиссия
Трансмиссия түрі

Робот DCT7

Негізгі параметрлер
4722 х 1860 х 1705
2710
1582/1604
1640
2143
193/2101
51
190

Клиренсі, мм
Негізгілер

Жүк көтеретін шанақ
Алдыңғы
Жүріс бөлігінің түрі (алдыңғы/артқы)
Шина өлшемі

235/55R18
Желдетілетін дискілі/ Желдетілмейтін дискілі
Электрлік
Электрлік
F4J16
Отынды цилиндрлерге тікелей бүркитін,
турбоайдауышы мен
- аралық салқын
датқышы бар қатарлы төрт цилиндрлі.

Түрі
Қозғалтқыш көлемі, см3

1598
136,5/5500 (186 а.к.)
275/2000-4000
185

Отын
8,6
6,2
7
АИ-92
Euro 5
200
146
165

СО2
СО2
СО2

Қою қара

Жарқыраған ақ

Отты қызыл

Болат түстес сұр

Көк

Патшалық күлгін

Premium
1.6 TGDI / 186 DCT7

Luxury
1.6 TGDI / 186 DCT7

15 300 000

16 100 000

Дизайн
18 құйма дискілер
Төбедегі рейлингтер
LED-негізгі жарық, артқы фаралар, күндізгі жүріс жарықтары
Электржетекпен жиналатын бүйірлік айналар
Көмескі жарығы бар алдыңғы табалдырықтар
Интерьердің эстетикалық көмескі жарығы
Люк пен қалқасы бар панорама төбе
Айна астындағы сыртқы көмескі жарығы
Шұғыл жедел қызметтерді шақыру жүйесі
Артқы тұрақ датчиктері
Алдыңғы тұрақ датчиктері
Артқы көрініс камерасы (динамикалық белгі жүйесі бар)
360 айналаны шолу жүйесі (HD-камера)
Шиналардағы қысым мен температураны бақылау жүйесі (TMPS)
Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)
Бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESP)
Тежеуіш күштерінің электрондық реттегіші (EBD)
Шұғыл тежеу кезіндегі көмекші жүйе (HBA)
Тауға шығу кезіндегі көмекші жүйе (HHC)
Таудан түсу кезіндегі көмекші жүйе (HDC)
Бос айналудан сақтау жүйесі (TCS)
Айналдыру моментін бақылау жүйесі (DTC)
Аударылу ықтималдығын азайту жүйесі (RMF)
Белгіленген жылдамдықтың шектен асқанын ескерту датчигі
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары
Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Қауіпсіздік қалқалары
Биіктігі реттелетін алдыңғы қауіпсіздік белбеулері
Тартқышы бар алдыңғы қауіпсіздік белбеулері
Құлыптау функциясы бар 2-ші ж не 3-ші қатардағы қауіпсіздік белбеулері
Артқы орындықтарға арналған Isofix бала орындығын ұстап тұру жүйесі
Қараңғыда жүргізу кезінде фаралардың автоматты түрде қосылуы (жарық датчигі)
Фараларды кідіртіп өшіру функциясы (Follow me home)
Капоттың газ тіреуіштері
Бұрылыстарды статикалық жарықтандыру функциясы бар алдыңғы тұман фаралары
Электрхромды артқы көрініс айнасы
Хроммен қапталған педальдар
Sport/Eco mode режимі
Рульдің электр күшейткіші
Auto Hold функциясы бар электр қол тұрақ тежегіші
Қозғалтқышты түйме арқылы кілтсіз іске қосу (кілт қалтада)
Қашықтан басқарылатын орталық құлып
Жүксалғыш есігінің электржетегі (жүксалғышты қолдың көмегінсіз ашу)
Жүргізушінің шаршағанын еске салу жүйесі
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі
Старт/Стоп жүйесі
Адаптивті круиз-бақылау
Жолақта ұстау жүйесі
Жол белгілерін оқу жүйесі
Жайлылы
Қою қоңыр орындық
жүргізуші мен жолаушыға арналған күннен қорғайтын қалқанды жарықтандыру
Алдыңғы орындықтар жылытқышы
2-қатардағы орындықтар жылытқышы
Былғарымен қапталған орындықтар
6 бағытта электржетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Бел тіреуі электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы
4 бағытта реттелетін руль бағаны (тарту-итеру ж не көтеру-түсіру арқылы реттеледі)
Iлгері-кейін механикалық түрде реттелетін 2-ші қатар орындықтары
Арқалықтың еңкею бұрышы механикалық түрде реттелетін 2-ші қатар орындықтары
2-ші қатар орындығының 1/3-2/3 қатынасында жиылатын арқалығы (тегіс еден)
3-ші қатар орындығының 1/3-2/2 қатынасында жиылатын арқалығы (тегіс еден)
Биіктігі реттелетін алдыңғы орындық бассүйегіштері
Климат-контроль, 2 аймақ
Салондағы ауаны жақсы сүзу жүйесі
2-ші қатарға арналған дефлекторлар
Көпфункциялы былғары руль дөңгелегі

Зат салатын қуысы салқындатылатын алдыңғы ортаңғы шынтақтаяныш
1-ші, 2-ші, 3-ші қатардағы орындықтарға арналған төбедегі жарықдиодты шамдар
Жүргізуші орындығы реттеулерінің жады
Түрлі-түсті сенсорлық бүйірлік климат-контрольді басқару панелі 8"
Жүргізуші орындығы реттеулерінің жады

Бүйірлік климат-контроль панелі 8"
Смартфон арқылы навигация, видео, интернет мүмкіндіктерін автокөлік экранында∗∗∗
(Android/ Apple)
Ұялы телефонға Bluetooth арқылы байланатын «Бос қолдар» (Hands free) жүйесі
3 USB болімше, 2 алдыңғы, 1 артыңғы
Аспаптар панелінде борттық компьютері бар 12.3" түрлі-түсті экран

Trade- In арқылы 200 000 теңгеге дейін пайда.«Жолда көмек» бағдарламасы сыйлыққа!
∗ Ж үйе кейбір смартфон модельдерін қолдамайды. Смартфоныңызды қосу мүмкіндігі туралы ең жақын дилер орталығынан біліңіз.
теріне байланысты осы жинақтамаларда көрсетілген түстерден өзгеше болуы мүмкін. Аталған жабдық опция болуы мүмкін. Лифлеттің қандай да бір бөлігіндегі ақпарат оферта емес, сондай-ақ жария оферта емес . Толық ақпаратты www.chery.kz сайтында орналасқан ресми Чери дилерлерінен алу қажет.
∗∗∗ Автокөлікке берілетін кепілдік, қайсысы ертерек орын алатынына қарай, 5 жыл немесе 150 000 км қашықтықты құрайды. Кепілдік бойынша шектеулер

