Автомобилдің
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ТЖҚ БНА код атау
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тауарлардың
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функционалдық,
техникалық,
сапалық және
пайдаланушылық
сипаттамалары

KIA Cerato 2.0 AT Premium
жеңіл, С классы, автоматты трансмиссия, көлемі 2000 куб.смге дейін
291022.300.000019
Қозғалтқыш
Түрі: бензинді
Жұмыс көлемі: 1999 см3
Максималды қуаты: 152 а.к./6200 айн./мин.
Максималды айналу моменті: 192 Нм/4000 айн./мин.
Шанақ
Есіктер саны: 4
Орындар саны: 5
Ұзындығы: 4640 мм
Ені: 1800 мм
Биіктігі: 1450 мм
Дөңгелек базасы: 2700 мм
Жол саңылауы: 150 мм
Дөңгелек жолтабаны (алдыңғы, артқы): 1549 (17”)/1558 (17”)
мм
Жетек түрі: алдыңғы
Аспасы:
Алдыңғы: тәуелсіз, серіппелі, Макферсон
Артқы: жартылай тәуелді
Экологиялық сыныбы: EU5
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық: 203 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 10,0 с
Отын шығыны:
Қала: 10,4 л/100км
Трасса: 5,7 л/100км
Аралас кезең: 7,4 л/100км
Беріліс ауыстыру қорабы: 6 сатылы автоматты
Шиналар: 225/45R17
Дөңгелектер: жеңіл қоспалардан жасалған дөңгелек дискілер
Қауіпсіздік:
Шепті қауіпсіздік жастықтары,
Бүйір қауіпсіздік жастықтары және қауіпсіздік пердешелері,
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS),
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC),
Өрге қозғалу кезіндегі көмекші жүйесі (HAC),
Жүргізушіге көрінбейтін аумақтарды бақылау жүйесі (BCW),
Алдыңғы және артқы дискілі тежеуіштер,
Иммобилайзер,
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі,
Шиналардағы қысымды мониторингтеу жүйесі,
Балалар орындығына арналған бекіткіш (ISOFIX).

Сыртқы көрінісі мен жабдықтар:
Электр жетегі мен жылытуы бар артқы көріністі сыртқы
айналар,
Әйнекжуғыштың бүріккіштерін жылыту,
Толық өлшемді қосалқы дөңгелек,
Проекциялы алдыңғы фаралар,
Алдыңғы жарықдиодты фаралар,
Жарықдиодты ауқым шамдары,
Артқы жарықдиодты шамдар,
Жарықдиодты қосымша тоқтау белгісі,
Проекциялы алдыңғы тұманға қарсы фаралар,
Жарықдиодты артқы тұманға қарсы фаралар,
Сыртқы артқы көрініс айналарына орнатылған бұрылыс
көрсеткіштерін қайталауыштары,
Әйнек тазартқыштың аэродинамикалық қылшақтары,
Хромдалған қондырмасы бар бәсендеткіш,
Электр жетегі бар люк.
Ішкі көрінісі:
Алдыңғы орындықтарды жылыту,
Артқы орындықтарды жылыту,
Руль дөңгелегін жылыту,
Салонды қосымша электржылыту,
Есіктер ашуының хромдалған ішкі тұтқалары,
Төбелік консолде орналасқан көзілдірікке арналған қаптама,
Руль дөңгелегі мен трансмиссия селекторының тұтқасын
былғарымен қаптау,
4,2 дюймді түрлі-түсті TFT дисплейі бар аспаптар панелі,
Өздігінен қаранғыланатын артқы көріністі салондық айна,
60/40 үйлесімінде бүктелетін артқы орындықтар,
Былғарымен қапталған орындықтар.
Ыңғайлылық:
8 дюймді түрлі-түсті дисплейі бар радио + RDS + AUX & USB
аудиожүйесі,
6 динамик,
Руль дөңгелегінде орналасқан аудиожүйені басқару
батырмалары,
Дауысты тану жүйесі бар мобилді құрылғыларды қосуға
арналған Bluetooth интерфейсі,
Руль басқаруының электркүшейткіші,
Биіктігі және шығуы бойынша руль дөңгелегінің реттеуі,
Жарық бергіші,
Артқы көріністі сыртқы айналарды бүктеу электр жетегі,
Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша реттеу,
Баптаулар жады бар жүргізуші орындығы реттеулерінің электр
жетегі,
Алдыңғы және артқы әйнек электркөтергіштері,
Жел әйнегінің булануына қарсы жүйесі бар екі аумақты
климат-контроль,

Артқы қатардағы орындықтарына ауа өткізгіш,
Круиз-контроль,
Руль басқаруының бейімделу жүйесі + жүріс режимін таңдау
жүйесі (Drive Mode Select),
Алдыңғы және артқы тұраққа тұру кезіндегі бергіштер,
Динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы,
Мобилді телефонға арналған сымсыз қуаттандырғыш,
Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты батырма
арқылы іске қосу,
Қашықтықтан басқаруы бар орталық құлып.
Кепілі: 60 ай немесе 150 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте
туындайды.
Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі
туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР
018/2011) талаптарына сәйкес келеді.
Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың
шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі
туралы сертификатымен расталған.

Наименование
автомобиля:
Наименование кода
ЕНС ТРУ:
Код ЕНС ТРУ:
Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

KIA Cerato 2.0 AT Premium
Легковой, класс С, автоматическая трансмиссия, объем до
2000 куб.см
291022.300.000019
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1999 см3
Максимальная мощность: 152 л.с./6200 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 192 Нм/4000 об./мин.
Кузов
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина: 4640 мм
Ширина: 1800 мм
Высота: 1450 мм
Колесная база: 2700 мм
Дорожный просвет: 150 мм
Колея (передняя, задняя): 1549 (17”)/1558 (17”) мм
Тип привода: передний
Подвеска
передняя: независимая, типа Макферсон
задняя: полузависимая
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 203 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 10,0 с
Расход топлива:
Город: 10,4 л/100км
Трасса: 5,7 л/100км
Смешанный: 7,4 л/100км
Коробка переключения передач: 6 ступенчатая
автоматическая
Шины: 225/45R17
Колеса: Легкосплавные колесные диски
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности,
Антиблокировочная система тормозов,
Система курсовой устойчивости (ESC),
Система помощи при старте на подъеме (HAC),
Система контроля слепых зон (BCW),
Передние и задние дисковые тормоза,
Иммобилайзер,
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС,
Система мониторинга давления в шинах,
Крепление для детского сиденья (ISOFIX).
Экстерьер и внешнее оборудование:
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и

подогревом,
Подогрев форсунок стеклоомывателя,
Полноразмерное запасное колесо,
Передние фары проекционного типа,
Передние светодиодные фары,
Светодиодные дневные ходовые огни,
Светодиодные габаритные огни,
Задние светодиодные фонари,
Светодиодный дополнительный стоп сигнал,
Передние противотуманные фары проекционного типа,
Светодиодные задние противотуманные фары,
Повторители указателя поворота встроенные в наружные
зеркала заднего вида,
Аэродинамические щетки стеклоочистителя,
Глушитель с хромированной насадкой,
Люк с электроприводом.
Интерьер:
Подогрев передних сидений,
Подогрев задних сидений,
Обогрев рулевого колеса,
Дополнительный электроотопитель салона,
Хромированные внутренние ручки открывания дверей ,
Футляр для очков в потолочной консоли,
Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора
трансмиссии,
Панель приборов c 4,2 дюймовым TFT цветным дисплеем,
Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида,
Задние сиденья раскладывающиеся в пропорции 60/40,
Отделка сидений кожей.
Комфорт:
Аудиосистема Радио + RDS + AUX & USB с 8 дюймовым
цветным дисплеем,
6 динамиков,
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе,
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств с
системой распознавания голоса,
Электроусилитель рулевого управления,
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету,
Датчик света,
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида,
Регулировка водительского сиденья по высоте,
Электропривод регулировок сиденья водителя с памятью
настроек,
Передние и задние электростеклоподъемники,
Двухзонный климат-контроль с системой против запотевания
ветрового стекла,
Воздуховод к заднему ряду сидений,
Круиз-контроль,

Адаптивная система рулевого управления + выбор режима
вождения (Drive Mode Select),
Передние и задние датчики парковки,
Камера заднего вида с динамической разметкой,
Беспроводная зарядка для мобильного телефона,
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой,
Центральный замок с дистанционным управлением.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее.
Автомобиль
соответствует
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Автомобиль произведен в Республике Казахстан,
происхождение товара подтверждено сертификатом о
происхождении товара формы «CT-KZ».

