
Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,200 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 200 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 71 л
Айналу сәті: 440 Н·м / 1750~2,750 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 9.2/қала сыртында 6.2

PALISADE.

22 990 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Power.

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Көп қабатты алдыңғы әйнектер

Электрлік балалар құлпы Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Жарықдиодты LED шамдар

Бүйірлік айналардың корпустарында жарықтандыру

Шатырдағы рейлингтер

Хромдалған бүйірлік молдингтері

Интерьер  Жабдық

Жүргізуші орындығының жады + алдыңғы жолаушы 
орындығының электр жетегі

Булануға қарсы жүйесі бар үш зоналы климат-бақылау

Жүргізушінің тізе тірегінің электр жетегі Түрлі түсті 7" LCD мониторы бар Supervision аспаптар қалқаны

Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту «Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі

Алдыңғы орындықтар мен артқы орындықтарды желдету Айнала шолу жүйесі

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі

Жүкті бекітуге арналған тор Жүксалғыш есігінің электр жетегі  

Жүк бөлігінің пердешесі Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Тұтатқыш

Портативті күл салғыш

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимеди-
ялық жүйе
Harman/Kardon премиумды аудиожүйесі (12 динамик + кү-
шейткіш + сабвуфер)
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

1,750

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,708
1,975

Жолтабан ені 1,7162,900
4,980

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G0XT

7 орынға арнайы жиынтықталым



Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,200 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 200 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 71 л
Айналу сәті: 440 Н·м / 1750~2,750 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 9.2/қала сыртында 6.2

PALISADE.

23 390 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Special.

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Көп қабатты алдыңғы әйнектер

Электрлік балалар құлпы Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Жарықдиодты LED шамдар

Бүйірлік айналардың корпустарында жарықтандыру

Шатырдағы рейлингтер

Хромдалған бүйірлік молдингтері

Интерьер  Жабдық

Жүргізуші орындығының жады + алдыңғы жолаушы 
орындығының электр жетегі

Булануға қарсы жүйесі бар үш зоналы климат-бақылау

Жүргізушінің тізе тірегінің электр жетегі Түрлі түсті 7" LCD мониторы бар Supervision аспаптар қалқаны

Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту «Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі

Алдыңғы орындықтар мен артқы орындықтарды желдету Айнала шолу жүйесі

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі

Жүкті бекітуге арналған тор Жүксалғыш есігінің электр жетегі  

Жүк бөлігінің пердешесі Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Тұтатқыш

Портативті күл салғыш

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимеди-
ялық жүйе
Harman/Kardon премиумды аудиожүйесі (12 динамик + кү-
шейткіш + сабвуфер)
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

1,750

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,708
1,975

Жолтабан ені 1,7162,900
4,980

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G12D

8 орынға арнайы жиынтықталым



Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,200 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 200 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 71 л
Айналу сәті: 440 Н·м / 1750~2,750 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 9.2/қала сыртында 6.2

PALISADE.

23 490 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Favorite .

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Көп қабатты алдыңғы әйнектер

Электрлік балалар құлпы Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Жарықдиодты LED шамдар

Бүйірлік айналардың корпустарында жарықтандыру

Шатырдағы рейлингтер

Хромдалған бүйірлік молдингтері

Интерьер  Жабдық

Жүргізуші орындығының жады + алдыңғы жолаушы 
орындығының электр жетегі

Булануға қарсы жүйесі бар үш зоналы климат-бақылау

Жүргізушінің тізе тірегінің электр жетегі Түрлі түсті 7" LCD мониторы бар Supervision аспаптар қалқаны

Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту SmartSense

Алдыңғы орындықтар мен артқы орындықтарды желдету Айнала шолу жүйесі

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Артқы орындықта жолаушылардың болуын анықтау жүйесі

Жүкті бекітуге арналған тор «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі

Жүк бөлігінің пердешесі Жүксалғыш есігінің электр жетегі  

Жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Тұтатқыш

Портативті күл салғыш

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимеди-
ялық жүйе
Harman/Kardon премиумды аудиожүйесі (12 динамик + кү-
шейткіш + сабвуфер)
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

1,750

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,708
1,975

Жолтабан ені 1,7162,900
4,980

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G0XY

7 орынға арнайы жиынтықталым



Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,200 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 200 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 71 л
Айналу сәті: 440 Н·м / 1750~2,750 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 9.2/қала сыртында 6.2

PALISADE.

24 490 000 ₸
Бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Style.

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Жол саңылауын өздігінен тегістеу функциясы бар артқы 
амортизаторлар

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Электрлік балалар құлпы Көп қабатты алдыңғы әйнектер

Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Жарықдиодты LED шамдар

Бүйірлік айналардың корпустарында жарықтандыру

Қос люк 

Шатырдағы рейлингтер

Хромдалған бүйірлік молдингтері

Жеңіл балқығыш 20" дискілер

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының жады + алдыңғы жолаушы 
орындығының электр жетегі

Булануға қарсы жүйесі бар үш зоналы климат-бақылау

Жүргізушінің тізе тірегінің электр жетегі Түрлі түсті 7" LCD мониторы бар Supervision аспаптар қалқаны

Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту Алдыңғы әйнекке аспаптар көрсеткіштерінің проекциясы

Алдыңғы орындықтар мен артқы орындықтарды желдету SmartSense

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Айнала шолу жүйесі

Жүкті бекітуге арналған тор Артқы орындықта жолаушылардың болуын анықтау жүйесі

Жүк бөлігінің пердешесі «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі

Жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Жүксалғыш есігінің электр жетегі  

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік механика-
лық перделер
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Тұтатқыш

Портативті күл салғыш

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимеди-
ялық жүйе
Harman/Kardon премиумды аудиожүйесі (12 динамик + кү-
шейткіш + сабвуфер)
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

1,750

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,708
1,975

Жолтабан ені 1,7162,900
4,980

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G0XV

7 орынға арнайы жиынтықталым


