TIGGO 7 PRO
ЖЫЛДЫҚ КЕПІЛДІК
НЕМЕСЕ 150 000 КМ
ҚАШЫҚТЫҚ

Өзің сияқты.

Спецификациясы
Трансмиссия
Трансмиссия түрі

CVT9 вариаторы

Негізгі параметрлер
Ұзындығы x Ені x Биіктігі, мм
Дөңгелектер базасы, мм
Дөңгелектер жолтабаны (алдыңғы/артқы), мм
Жабдықталған масса, кг
Толық масса, кг
Жүксалғыш көлемі, л
Отын багының көлемі, л
Клиренсі, мм

4500 x 1842 x 1705
2670
1550/1550
1540
1888
475-1500
51
190

Негізгілер
Шанақ
Жетек

Жүк көтеретін шанақ
Алдыңғы

Жүріс бөлігінің түрі (алдыңғы/артқы)
Шина өлшемі

255/60 R18

Дөңгелектердің тежеу механизмдері (алдыңғы/артқы)
Тұрақ тежегішінің түрі

Желдетілетін дискілі/ желдетілмейтін дискілі
Электрлік

Руль күшейткішінің түрі

Электрлік

Қозғалтқыш моделі

SQRE4T15C
Отынды таратып бүркитін, турбоайдауышы мен аралық
салқындатқышы бар қатарлы төрт цилиндрлі
1498
108/5500 (147 а.к.)
210/1750-4000
186
9,8

Түрі
Қозғалтқыш көлемі, см3
Максималды қуаты, кВт/айн.мин (а.к.)
Максималды айналдыру моменті, Нм/айн.мин.
Максималды жылдамдық, км/сағ
Үдеу мүмкіндігі 0-100 км/сағ, сек
Отын
Отын шығыны (қала), л/100км
Отын шығыны (тасжол), л/100км
Отын шығыны (аралас), л/100км
Отын
Экологиялық класс
СО2 газ шығарындылары (аралас), г/км

10,8
6,6
8,2
Euro 6
189

Сұр

1705

Габарит өлшемдері

Қою көк
1842

Қою қара

Жарқыраған ақ

Қызыл біріктірілген
(қара түспен
төбе)

Отты қызыл

Біріктірілген ақ (қара
түспен төбе)

4500

Tiggo 7 Pro жинақтамалары мен бағалары
2022 модельдік жыл

Premium
1,5 Turbo 147 CVT9

2022 жылдың қантар айынан жасалған көліктердің ең жоғарғы бағасы, тг.

12 200 000

Luxury
1,5 Turbo 147 CVT9

13 000 000

Дизайн
17 дюймді құйма дискілер
18 дюймді құйма дискілер
Таңдау бойынша металлик түске, есік тұтқалары мен айналарды шанақ түсіне бояу
Шанақтың екі түсті бояуы
Төбедегі рейлингтер
Артқы спорттық спойлер
Жарықдиодты оптика: негізгі жарық фаралары, күндізгі жүріс жарығы, артқы шамдар
Жарық шоғын биіктік бойынша реттейтін негізгі жарықдиодты фаралар
Динамикалық бұрылыс сигналдары
Электржетекпен реттелетін, жылытқышы мен бұрылыс қайталағыштары бар бүйір айналар
Автокөлікті құлыптау кезінде айналарды жинайтын электржетек
Панорама төбе

ОПЦИЯ*

360° айналаны шолу жүйесі
Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)
Тауға шығу кезіндегі (HSA) ж не таудан түсу кезіндегі көмекші жүйе (HDC)
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары
Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Қауіпсіздік қалқалары
Биіктігі реттелетін алдыңғы қауіпсіздік белбеулері
Қараңғыда жүргізу кезінде фаралардың автоматты түрде қосылуы (жарық датчигі)
Жаңбыр кезінде йнектазалағыштардың автоматты түрде қосылуы (жаңбыр датчигі)
Фараларды кідіртіп өшіру функциясы (Follow me home)
Шағын қосалқы дөңгелек

Рульдің электр күшейткіші
Auto Hold функциясы бар электр қол тұрақ тежегіші
Жүксалғыш есігінің электржетегі (жүксалғышты қолдың көмегінсіз ашу)

Жайлылық
Атмосфералық көп түсті көмескі жарық
Алдыңғы орындықтар жылытқышы
Былғарымен қапталған орындықтар
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы
6 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы
4 бағытта электржетекпен реттелетін жолаушы орындығы
Электр кондиционер

Жүргізуші мен жолаушының күнқағарларындағы айнаның көмескі жарығы
Артқы қатардағы орындықтарға арналған төбелік жарықдиод шамдар
Көзілдірік салғыш

Радио
6 динамик
Телефонды сымсыз зарядтау мүмкіндігі
10" сенсорлық сыйымды дисплей
8" басқару панелінің сенсорлық экраны
Qdlink - смартфон арқылы навигация, видеофайлдарды қарау, интернетке қосылу мүмкіндіктерін автокөлік экранында пайдалану
Ұялы телефонға Bluetooth арқылы байланатын «Бос қолдар» (Hands free) жүйесі
Алдыңғы 2 USB-ағытпа
Артқы 1 USB-ағытпа

Trade-in арқылы 200 000 теңгеге дейін пайда

«Жолда көмек» бағдарламасы сыйлыққа
∗ Жүйе кейбір смартфон модельдерін қолдамайды. Смартфоныңызды қосу мүмкіндігі туралы ең жақын дилер орталығынан біліңіз.
∗∗ Суреттерде ұсынылған автокөліктер сериялық модельдерден өзгеше болуы мүмкін. Автокөліктердің нақты түстері нұсқаулықты басып шығару ерекшеліктеріне 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
бар, шектеулер туралы автокөлікті кепілді және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығынан оқыңыз.
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