
CHEVROLET MALIBU

CHEVROLET MALIBU  2.0 LTZ MY21

15 290 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ПЕН ТРАНСМИССИЯ 2.0 LTZ MY 21

Қозғалтқыш Турбиналы- 2.0 л

Цилиндрлер саны 4-қатарлық орналасу

Жұмыс көлем  (куб. см) 1998

Жетек типі Алдыңғы

Максималды қуаттылық (а.к.) 5300 айн/мин кезінде 253

Айналу моменті (Н•м) 2000 айн/мин кезінде 353

Трансмиссия типі    6 АБАҚ

АСПА

Алдыңғы MacPherson типі

Артқы Көп иінтіректі тәуелсіз 

ТЕЖЕГІШ ЖҮЙЕСІ

Алдыңғы/артқы дискілік

ДИНАМИКА

Максималды жылдамдық (км/сағ) 250

Екпін 0 - 100 км/сағ (сек) 6.7

МАССА 2.0 LTZ MY21

Жарақталған масса (кг)                                               1571

Толық масса (кг) 2000

ӨЛШЕМДЕР

Ұзындығы/ені/биіктігі (мм) 4933/1854/ 1463 

Дөңгелек базасы (мм) 2829

Бұрылыстың минималды радиусы (мм) 5400

Багаж бөлiмiнiң көлемi 447

ЖАНАРМАЙ ШЫҒЫНЫ (л / 100 км)**

Қалалық цикл (л) 10.7

Аралас цикл (л) 8.7

Отын типі мен маркасы АИ - 95

Отын шанының көлемі (л) 60

*Көрсетілген бағалар алып сатудың максималды бағасы және өзгеруі мүмкін. Бағалар туралы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.
осы прайс-парақ төлемге негіздеме бола алмайды. Нақты бағаны CHEVROLET Уәкілетті дилерінен нақтылау қажет. 
**Бұл деректер жүргізу мәнерін, сондай-ақ жолдағы ауа райы және жанармай шығынына әсер ететін басқа жағдайлардың әсерін ескерусіз мінсіз жағдайларда алынды.  
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CHEVROLET MALIBU  ЖИНАҚТАМАСЫ 2.0 LTZ MY21

ҚАУІПСІЗДІК

Жүргізуші, жолаушы, бүйір, артқы бүйір және төбедегі қауіпсіздік жастықтары •
Беткейге көтерілгенде көмек көрсету жүйесі (HSA) •
Бағыттық тұрақтылық жүйесi (ESP) •
Бос айналуға қарсы жүйеci (TCS) •
Меңгерік бағанын электрондық бұғаттау (ESCL) •
Электронды тұрақ тежеуіші (EPB) •
Алдыңғы және артқы тұрақ бергіштері •
Динамикалық орналасуы бар артқы көрініс камерасы •

 ЖАЙЛЫЛЫҚ
Былғарымен қапталған орындықтар •
Жүргізуші және жолаушы орындықтарын жылыту және желдету •
Артқы орындықтарды жылыту •
Электроникалық реттелетін жүргізуші орындығы, 8 бағыт •
Электроникалық реттелетін жолаушылар орындығы, 6 бағыт •
Алдыңғы орындықтардың белдік тіреуін автоматты түрде реттеу •
Қыздырылған көп функциялы  былғары рөл дөңгелегі •
Биіктігі бойынша және көлденеңінен реттелетін рөл дөңгелегі •
Жүргізуші орындығының жад реттегіші және сыртқы артқы көрініс айнасының 
жағдайы •
Жайлы ашылу/жабылу функциясыменэлектр шыны көтергіштер •
Өздігінен қараңғыланатын артқы көрініс айнасы •
Қозғалтқышты қашықтан іске қосу •
Радиусы үлкейтілген құлыптарды қашықтан басқару •
Push-start түймесімен қозғалтқышты іске қосу •
Круиз-бақылау •
2 аймақтық климаттық бақылау •
Ылғалдылық және температура бергіші •
Салонның артқы жағын үрлеу және желдету •
Автоматты ауа айналымының сенсорлық индикаторы •
Жаңбыр бергіші •

МУЛЬТИМЕДИА
Консольдің артында біріктірілген USB порты •
Жақсартылған графикасы бар жүргізушінің көп түсті ақпараттық дисплейі 8.0" •
Bose Аудиожүйе, 9 динамик •

ЭКСТЕРЬЕР
Хромдалған радиатордың торы •
Электр реттегіш жылытқышы және бұрылғыш қайталағышы бар бүйірлік 
айналар •
Шанақ түсіне боялған есік тұтқалары •
Алдыңғы жарықдиодты фарлар •
Фарларды автоматты реттеу •
Фарларды автоматты түрде қосу / өшіру туннельде автоматты қосылу функци-
ясымен •
Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары •
Артқы жарықдиод шамдары •
Алдыңғы есіктердің табалдырығындағы металл ендірмелер •
Электр жетегі бар төбедегі люк •
Шиналар 225/55 R17 

Дискілер оңай балқитын

Екі шығаратын құбыр •

Ескертпе: Осы прайс-парақта сипатталған автомобильдер сипаттамасы мен жабдықтары модельдер 
мен жинақталуға қарай өзгеше болуы мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар бойынша нақты ақпаратты өңіріңіздегі уәкілетті дилерден ала аласыз.


