Автомобилдің
атауы:
ТЖҚ БНА код атау

SKODA Superb 2.0 AT Ambition

жеңіл, D классы, автоматты трансмиссия, көлемі 2500 куб.см-ге
дейін
ТЖҚ БНА коды
291022.300.000020
Сатып
алынатын Қозғалтқыш
тауарлардың
Түрі: бензинді
сипаты мен талап Жұмыс көлемі: 1984 см3
етілетін
Максималды қуаты: 190 а.к./4200-6000 айн./мин.
функционалдық,
Максималды айналу моменті: 320 Нм/1450-4200 айн./мин.
техникалық,
Шанақ
сапалық
және
Түрі: лифтбэк
пайдаланушылық
Есіктер саны: 5
сипаттамалары
Орындар саны: 5
Ұзындығы: 4869 мм
Ені: 1864 мм
Биіктігі: 1484 мм
Дөңгелек базасы: 2840 мм
Жүк бөлігінің көлемі: 584 л
Жол саңылауы: 165 мм
Экологиялық сыныбы: EU6
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық: 239 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 7,7 с
Отын шығыны:
Қала: 8,4 л/100 км
Трасса: 5,3 л/100 км
Аралас кезең: 6,4 л/100 км
Ұсынылған отын: АИ-98
Бұрылыс шеңберінің диаметрі: 11,7 м
Жетек түрі: алдыңғы
Беріліс ауыстыру қорабы: 7-сатылы автоматты
Жарақталған массасы: 1535-1708 кг
Жүк көтергіштігі: 638-465 кг
Жанармай шанының сыйымдығы: 66 л
Аспасы:
Алдыңғы: төменгі үшбұрышты көлденең иінтіректермен және
көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышымен;
Артқы: бір бойлық және үш көлденең иінтіректері және көлденең
тұрақтылық көп сатылы тұрақтандырғышы бар;
Шиналар: 215/55 R17
Дөңгелектер: 6,5J x 17"
Тежеуіш жүйесі: гидравликалық тежегіш жүйесі, екі контурлы,
вакуумдық күшейткіші мен Dual Rate жүйесі бар:
Алдыңғы: дискілі тежегіштер желдетілетін, бір піспекті
қалқымалы суппорты бар,
Артқы: дискілі теуежіштер
Руль басқаруы: Төрткілдешті, электрмеханикалық күшейткіші
бар

Қауіпсіздік:
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесін қоса алғанда,
бағыттық тұрақтылық жүйесі,
Автомобильді беткейде ұстап қалу жүйесі,
Жүргізуші мен жолаушылардың қауіпсіздік белдігінің
бекітілмегендігінің индикаторы,
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары;
Жолаушы жастығын белсенсіздендіру бернесі бар жүргізуші мен
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары,
Алдыңғы бүйірлік және пердешелі қауіпсіздік жастықтары,
Артқы бүйірлік қауіпсізді жастықтары,
Жүргізуші тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы.
Сыртқы көрінісі мен сыртқы жабдықтары:
Қашықтықтан басқарылатын орталық құлып (3 ашылмалыжабылмалы радио-кілт),
Салонға кедергісіз кіру жүйесі,
Нашар жолдарға арналған пакет – күшейтілген аспа, үлкейтілген
жол саңылауы, астын қосымша қорғауы,
Автомобильдің қозғалыс режимін таңдау,
Адаптивті аспа,
Болаттан жасалған қосалқы доңғалақ, уақытша пайдалануға
арналған, домкрат, баллонды кілт,
Электр реттеуі мен жылытуы және электр бүктеуі,
автоқараңғыландыруы бар артқы көрініс айналары,
Бұрылыстарды жарықтандыру функциясы бар алдыңғы
жарықдиодты тұманға қарсы фаралар,
Матрицалық жарықдиодты алдыңғы фарлар сәлемдесу
функциясы және кірістірілген жуғышы бар,
Автоматты алыс жарығы,
Толық жарықдиодты артқы оптикасы,
Динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы,
Көрінбейтін аймақтардың мониторингі,
Маневрлеу кезінде көмек жүйесі бар тұрақтаудың алдыңғы және
артқы бергіштері (сындарлы жақындасу кезінде автоматты
тежеу),
Автоматты тұрақ ассистенті,
Жарық бергіші,
Жаңбыр бергіші,
Әйнек жуғыштардың бүріккіштерін жылыту,
Алдыңғы шыныны жылыту,
Жабу батырмасы бар бесінші есіктің электржетегі,
Виртуалды педаль-аяқ қимылымен жүк есігін автоматты түрде
ашу,
Артқы әйнек тазалағыш,
Артқы бүріккіштер.
Ішкі көрінісі мен ыңғайлылық:
Ішкі әрлеу, қара ажарланған алюминий
Электрлік тұрақ тежегіші,

Қозғалышты іске қосу/тоқтату батырмасы,
Шуды басатын шынылар, тонировка,
Шынының артқы және артқы бүйірінің суырмалы пердектері,
Электронды басқару, аралас сүзгі, ылғалдылық бергіші және
ауаның автоматты қайта айналымы бар 3-аймақтық климаттық
бақылау,
Алдыңғы орындықтарды жылыту,
Артқы орындықтарды жылыту,
Қашықтан басқару құралы бар автономды жылытқыш,
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған белдіктер мен
механикалық реттелетін орындықтар,
Артқы жолаушыларға арналған алдыңғы жолаушылар
орындығын электрмен реттеу,
Массаж функциясы бар жүргізушінің орындығы,
Төбені алькантарамен әрлеу,
Болат педальдарға жапсырмалар,
Отырғышты қаптау – былғары/алькантра,
Жолда жайлы ұйқы үшін артқы жолаушылардың қосымша
жылжымалы бас бекіткіштері,
Бақылау панеліндегі ақпараттық дисплей,
Аудио жүйені, телефонды және электр жылытуды басқаруға
арналған батырмалары бар көп бернелі былғары руль дөңгелегі,
Жүргізушінің шаршауын анықтайтын құрал,
8 динамик (4 алдыңғы және 4 артқы)
Түрлі-түсті сенсорлы экраны бар 8' мультимедиялық жүйе (2
DIN, MP3) және SD-жад картасы үшін слот бар,
Ұялы телефонды автомобильдің мультимедиялық жүйесімен
синхрондау жүйесі,
Түс таңдау мүмкіндігі бар интерьердің контурлық жарығы,
Сыртқы құрылғыларды қосу үшін 4 USB қосу орны (2 алдыңғы, 2
артқы)
Артқы жолаушыларға арналған 230 В розетка,
Bluetooth,
Круиз-бақылау,
Багаж бөліміне арналған функционалдық пакет-қақпағы бар ұсақ
заттарды сақтауға арналған бөліктер, ілмектер жиынтығы,
Салонның тоқыма төсеніштер жиынтығы,
Багажды бекітуге арналған торлар жиынтығы,
Қоқыс себеті,
Қолшатыр;
Кепілі: 24 ай, жүрісін шектеусіз.
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

SKODA Superb 2.0 AT Ambition
Легковой, класс D, автоматическая трансмиссия, объем до 2500
куб.см
291022.300.000020
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1984 см3
Максимальная мощность: 190 л.с./4200-6000 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 320 Нм/1450 – 4200 об./мин.
Кузов
Тип кузова: лифтбэк
Число дверей: 5
Число мест: 5
Длина: 4869 мм
Ширина: 1864 мм
Высота: 1484 мм
Колесная база: 2840 мм
Объем багажника: 584 л
Дорожный просвет: 165 мм;
Экологический класс: EU6
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 239 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 7,7 с
Расход топлива:
Город: 8,4 л/100 км
Трасса: 5,3 л/100 км
Смешанный: 6,4 л/100 км
Рекомендуемое топливо: бензин АИ-98
Диаметр окружности разворота: 11,7 м
Тип привода: передний
Коробка переключения передач: автоматическая 7-ступенчатая
Снаряженная масса: 1535-1708 кг
Грузоподъемность: 638-465 кг
Емкость топливного бака: 66 л
Подвеска:
Передняя: стойки с нижними треугольными рычагами и
торсионным стабилизатором поперечной устойчивости;
Задняя: многорычажная подвеска оси с продольным и
поперечными рычагами и торсионным стабилизатором
поперечной устойчивости
Шины: 215/55 R17
Колеса: 6,5J x 17″
Тормозная система: гидравлическая тормозная система,
двухконтурная, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate:
тормоза передние дисковые вентилируемые с однопоршневым
плавающим суппортом,
тормоза задние дисковые.

Рулевое управление: реечное, с электромеханическим
усилителем.
Безопасность:
Система курсовой устойчивости, включая антиблокировочную
систему,
Система удержания автомобиля на склоне,
Индикатор непристёгнутого ремня безопасности водителя
и пассажиров,
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
с функцией деактивации пассажирской подушки,
Передние боковые подушки безопасности и занавесочные
подушки безопасности.
Экстерьер и внешнее оборудование:
Центральный замок с дистанционным управлением (3 складных
радио-ключа),
Система бесключевого доступа в салон,
Пакет для плохих дорог — усиленная подвеска, увеличенный
клиренс, дополнительная защита днища,
Выбор режима движения автомобиля,
Запасное колесо стальное, временного пользования, домкрат,
баллонный ключ,
Зеркала заднего вида с эл. регулировкой и обогревом,
автозатемнением, с электроскладыванием и памятью,
Передние LED противотуманные фары c функцией освещения
поворотов,
Матричные LED передние фары с функцией приветствия и
встроенным омывателем,
Автоматический дальний свет,
Полностью LED задняя оптика,
Камера заднего вида с динамической разметкой,
Передние и задние датчики парковки с системой помощи при
маневрировании (автоматическое торможение при критическом
сближении),
Датчик света,
Датчик дождя,
Подогрев форсунок стеклоомывателя,
Электрообогрев лобового стекла,
Электропривод пятой двери с кнопкой закрывания,
Задний стеклоочиститель,
Задние брызговики.
Интерьер и комфорт:
Декоративные вставки салона, тёмный шлифованный алюминий;
Электрический парковочный тормоз,
Кнопка запуска/остановки двигателя,
Шумоподавляющие стёкла, тонировка,
Выдвижные шторки заднего и задних боков стёкол,
2-зонный климат-контроль с электронным
управлением, комбифильтром, датчиком влажности

и авторециркуляцией воздуха,
Подогрев передних сидений,
Подогрев задних сидений,
Электрорегулировка передних сидений вкл. поясничный подпор,
водительское сиденье с памятью,
Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья для
задних пассажиров,
Обивка сидений комбинированная — алькантара/кожа,
Цветной информационный дисплей на приборной панели,
Детектор усталости водителя,
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с кнопками
управления аудиосистемой и телефоном, с электрообогревом;
8 динамиков (4 спереди, 4 сзади),
Мультимедиа система 8'' c цветным сенсорным дисплеем
и слотом под SD-карту памяти,
Система синхронизации мобильного телефона с мультимедиа
системой автомобиля,
4 USB разъёма для подключения внешних устройств (2 спереди, 2
сзади),
Розетка на 230V для задних пассажиров,
Bluetooth,
Круиз-контроль,
Функциональный пакет для багажного отделения — отсеки для
хранения мелких предметов с крышками, набор крючков,
Набор текстильных ковриков салона,
Набор сеток для фиксации багажа,
Корзина для мусора,
Зонт.
Гарантия 24 месяца без ограничения пробега.
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».

