
Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

23 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Premium Plus.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности "Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка/ противотуманный фонарь/ фонари"
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Кнопочное управление КПП
Отделка сидений кожей Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Вентиляция передних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функци-
ей Auto Up/Down

Передние и задние датчики парковки

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Система кругового обзора
Светодиодное LED освещение салона Система обзора «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Инвертер на 220V
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 

рядов
Глянцевое оформление центральной консоли Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Подогрев рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Система стабилизации трейлера

Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25" LCD мони-
тором
Высокочастотные динамики
Функция видеосвязи водителя с задними пассажирами
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

23 290 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Premium Plus.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G085

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)/КЖШ/ауқым шырақтары/
ауқымды жарықтандыру
Тоқтату сигналы бар спойлер

Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар

Жарықдиодты LED шамдар

Жылытқышы бар бүйірлік айналар

Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі

Жылтыр бүйірлік молдингтері

Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар

Жеңіл балқығыш 18" дискілер, 235/55R18 шиналарымен

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі БАҚ батырмалы басқару
Орындықтардың былғарымен тысталуы 10,25" LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы
Алдыңғы орындықтарды жылыту Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Алдыңғы орындықтарды желдету SmartSense
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға 
қауіпсіз әйнек көтергіштері

Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктері

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер Айнала шолу жүйесі
Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі
Жүкті бекітуге арналған тор 220V инвертер
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы 
багаж сөресі

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 
механикалық перделер

Орталық консольдің жылтыр безендірілуі Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Жүксалғыш есігінің электр жетегі  
Руль дөңгелегін жылыту Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын)
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Трейлерді тұрақтандыру жүйесі

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимедиялық 
жүйе
Жоғары жиілікті динамиктер
Жүргізушінің артқы жолаушылармен бейне байланыс функциясы
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты 
оталдыру батырмасы



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

Специальная комплектация на 7 мест

STARIA.

24 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Exclusive.

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Двухсекционный люк с электроприводом

Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Электропривод сиденья водителя
Электропривод сиденья переднего пассажира
Электропривод поясничного упора сиденья водителя
Отделка сидений кожей Nappa
Вентиляция передних сидений
Вентиляция среднего ряда сидений
Сдвижные окна на дверях пассажирского салона
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли 
Сетка для фиксации багажа
Климат-контроль с системой антизапотевания
Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Легкосплавные 18» диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Отделка сидений кожей Nappa SmartSense
Кожаная отделка рулевого колеса с перфорацией Передние и задние датчики парковки
Замшевая отделка потолка и стоек Система кругового обзора
Боковые механические шторки для пассажиров среднего и задне-
го рядов

Система обзора «слепых» зон

Амбиентная подсветка салона Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Салонное зеркало с функцией автозатемнения Электропривод двери багажника 
Металлическая отделка педалей Боковые механические шторки для пассажиров среднего 

и заднего рядов
Хромированная отделка внутренних дверных ручек Инвертер на 220V
Светодиодное LED освещение салона Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Система стабилизации трейлера
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Мультимедийная система с цветным сенсорным 

10,25" LCD монитором
Премиальная аудиосистема BOSE 
(11 динамиков + усилитель + сабвуфер)
Функция видео и аудиосвязи водителя с задними пассажирами



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Электр жетегі бар екі секциялы люк

Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
Жүргізуші орындығының электр жетегі
Алдыңғы жолаушы орындықтарының электр жетегі
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі
Орындықтардың Nappa былғарысымен тысталуы
Алдыңғы орындықтарды желдету
Орындықтардың ортаңғы қатарын желдету
Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер
Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері 
Жүкті бекітуге арналған тор
Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
10,25" LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы
Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Жеңіл балқығыш 18» дискілер, 235/55R18 шиналарымен

Интерьер Жабдық
Орындықтардың Nappa былғарысымен тысталуы SmartSense
Перфорациясы бар руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктері
Төбенің және тіректердің күдерімен тысталуы Айнала шолу жүйесі
Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 
механикалық перделер

«Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі

Салонның амбиентті жарықтандыруы Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы Жүксалғыш есігінің электр жетегі  
Басқыштардың металмен тысталуы Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 

механикалық перделер
Есіктің ішкі тұтқаларының хроммен тысталуы 220V инвертер
Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері Портативті күл салғыш
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Трейлерді тұрақтандыру жүйесі

Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе
Премиумды BOSE аудиожүйесі (11 динамик + күшейткіш + сабвуфер)
Жүргізушінің артқы жолаушыларымен бейне және аудио байланыс 
функциясы

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/қала сыртында 7.0

7 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

24 390 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Exclusive.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

E112



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

23 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Premium.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/

габаритная подсветка
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Кнопочное управление КПП
Отделка сидений кожей Панель приборов SuperVision с LCD монитором 10,25" + Rheostat
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Вентиляция передних сидений SmartSense
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Передние и задние датчики парковки

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Система кругового обзора
Светодиодное LED освещение салона Система обзора «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Инвертер на 220V
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажные отделения для мелких вещей на центральной консоли Боковые механические шторки для пассажиров 

среднего и заднего рядов
Глянцевое оформление центральной консоли Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Подогрев рулевого колеса Система стабилизации трейлера
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25" LCD 

монитором
Высокочастотные динамики
Функция видеосвязи водителя с задними пассажирами
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)/КЖШ/ауқым шырақтары/
ауқымды жарықтандыру
Тоқтату сигналы бар спойлер

Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар

Жарықдиодты LED шамдар

Жылытқышы бар бүйірлік айналар

Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі

Жылтыр бүйірлік молдингтері

Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар

Жеңіл балқығыш 18" дискілер, 235/55R18 шиналарымен

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі БАҚ батырмалы басқару
Орындықтардың былғарымен тысталуы 10,25" LCD мониторы + Rheostat бар SuperVision аспаптар тақтасы
Алдыңғы орындықтарды жылыту Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Алдыңғы орындықтарды желдету SmartSense
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға 
қауіпсіз әйнек көтергіштері

Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктері

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер Айнала шолу жүйесі
Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру «Соқыр» аймақтарды шолу жүйесі
Жүкті бекітуге арналған тор 220V инвертер
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы 
багаж сөресі

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Орталық консольдегі ұсақ заттарға арналған багаж бөлімшелері Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 
механикалық перделер

Орталық консольдің жылтыр безендірілуі Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын)
Руль дөңгелегін жылыту Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Түрлі түсті сенсорлы 10,25" LCD мониторы бар мультимедиялық 

жүйе
Жоғары жиілікті динамиктер
Жүргізушінің артқы жолаушылармен бейне байланыс функциясы
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты 
оталдыру батырмасы

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

23 290 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Premium.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G261



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4/загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

21 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Favorite.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности """Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка"""
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Отделка сидений искусственной кожей Круиз-контроль
Подогрев передних сидений Лепестки переключения передач
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Кнопочное управление КПП

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Ручной ограничитель скорости
Светодиодное LED освещение салона Система мониторинга «слепых» зон
Сетка для фиксации багажа Передние и задние датчики парковки
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Камера заднего вида
Кожаная отделка рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Подогрев рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)

Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 
рядов
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигате-
ля

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



G084

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)/КЖШ/ауқым шырақтары/
ауқымды жарықтандыру
Тоқтату сигналы бар спойлер

Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар

Жарықдиодты LED шамдар

Жылытқышы бар бүйірлік айналар

Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі

Жылтыр бүйірлік молдингтері

Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар

Жеңіл балқығыш 18" дискілер, 235/55R18 шиналарымен

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы Круиз-бақылау
Алдыңғы орындықтарды жылыту Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға 
қауіпсіз әйнек көтергіштері

БАҚ батырмалы басқару

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер Жылдамдықты қолмен шектегіш
Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру «Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі
Жүкті бекітуге арналған тор Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктері
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Артқы көрініс камерасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Руль дөңгелегін жылыту Жүксалғыш есігінің электр жетегі  
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын)

220V инвертер
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 
механикалық перделер
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Түрлі түсті сенсорлы 8" LCD мониторы бар мультимедиялық жүйе
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты 
оталдыру батырмасы

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

21 590 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Favorite.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10/загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

21 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Style .

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности """Светодиодные LED фары (Multi MFR)/ДХО/габаритные огни/ 

габаритная подсветка"""
Спойлер со стоп-сигналом

Светодиодный LED противотуманный фонарь
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Светодиодные LED фонари
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18" диски, с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с функци-
ей Auto Up/Down

SmartSense

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Передние и задние датчики парковки
Светодиодное LED освещение салона Камера заднего вида
Сетка для фиксации багажа Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пассажира Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод двери багажника 
Подогрев рулевого колеса Боковые механические шторки для пассажиров среднего и заднего 

рядов
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Инвертер на 220V

Беспроводная зарядка для смартфонов
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Боковые подушки безопасности Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер

Боковые шторки безопасности Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)/КЖШ/ауқым шырақтары/
ауқымды жарықтандыру
Тоқтату сигналы бар спойлер

Жарықдиодты LED тұманға қарсы шам

Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар

Жарықдиодты LED шамдар

Жылытқышы бар бүйірлік айналар

Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі

Жылтыр бүйірлік молдингтері

Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар

Жеңіл балқығыш 18" дискілер, 235/55R18 шиналарымен

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы БАҚ батырмалы басқару
Алдыңғы орындықтарды жылыту Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің жарақаттануға 
қауіпсіз әйнек көтергіштері

SmartSense

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы терезелер Алдыңғы және артқы тұраққа қою датчиктері
Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Артқы көрініс камерасы
Жүкті бекітуге арналған тор Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың астындағы 
багаж сөресі

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі (пультпен басқарылатын)

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Жүксалғыш есігінің электр жетегі  
Руль дөңгелегін жылыту Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған бүйірлік 

механикалық перделер
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын күнқағарлар 220V инвертер

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Түрлі түсті сенсорлы 8" LCD мониторы бар мультимедиялық жүйе
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру батыр-
масы

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10/қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

21 390 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Style .

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5

G095



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.0/загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

18 590 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Select.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Повторители указателей поворота на боковых зеркалах

Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Стальные диски 17“ с шинами 215/65R17
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
Подогрев передних сидений
Травмобезопасный стеклоподъемник водителя с функцией Auto 
Up/Down

Интерьер Оборудование
Сетка для фиксации багажа Климат-контроль с системой антизапотевания
Багажная полка под крышей 
над сиденьями переднего пассажира

Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

Кожаная отделка рулевого колеса Лепестки переключения передач
Подогрев рулевого колеса Кнопочное управление КПП
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Ручной ограничитель скорости

Задние датчики парковки
Камера заднего вида
Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Инвертер на 220V
Портативная пепельница
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением
Круиз-контроль

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.0/қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

18 590 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Select.

Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер

Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
215/65R17 шиналарымен  17“ болат дискілер
Болат дискідегі толық өлшемді қосалқы дөңгелек
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Auto Up/Down функциясы бар жүргізушінің жарақаттануға қа-
уіпсіз әйнек көтергіші

Интерьер  Жабдық
Жүкті бекітуге арналған тор Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру баты-
рмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Руль дөңгелегін жылыту БАҚ батырмалы басқару
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе 
Артқы тұрақ датчиктері
Артқы көрініс камерасы
Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
220V инвертер
Портативті күл салғыш
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жылдамдықты қолмен шектегіш
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Круиз-бақылау

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4 /

загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

19 290 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Select.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Повторители указателей поворота на боковых зеркалах

Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Стальные диски 17“ с шинами 215/65R17
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске

Интерьер Оборудование
Подогрев передних сидений Климат-контроль с системой антизапотевания
Травмобезопасный стеклоподъемник водителя 
с функцией Auto Up/Down

Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска 
двигателя

Сетка для фиксации багажа Лепестки переключения передач
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пасса-
жира

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Кожаная отделка рулевого колеса Ручной ограничитель скорости
Подогрев рулевого колеса Задние датчики парковки
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Камера заднего вида

Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Инвертер на 220V
Система стабилизации трейлера
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Кнопочное управление КПП
Круиз-контроль

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар

Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
215/65R17 шиналарымен  17“ болат дискілер
Болат дискідегі толық өлшемді қосалқы дөңгелек

Интерьер  Жабдық
Алдыңғы орындықтарды жылыту Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Auto Up/Down функциясы бар жүргізушінің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіші

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Жүкті бекітуге арналған тор Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Жылдамдықты қолмен шектегіш
Руль дөңгелегін жылыту Артқы тұрақ датчиктері
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

Артқы көрініс камерасы

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
220V инвертер
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Круиз-бақылау
БАҚ батырмалы басқару

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4 /

қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

19 290 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Select.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.0 /

загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

19 490 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Supreme.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR)
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED ДХО

Светодиодные LED габаритные огни
Светодиодная LED габаритная подсветка
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Легкосплавные 17“ диски с шинами 215/65R17

Интерьер Оборудование
Подогрев передних сидений Климат-контроль с системой антизапотевания
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с 
функцией Auto Up/Down

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Круиз-контроль
Светодиодное LED освещение салона Ручной ограничитель скорости
Сетка для фиксации багажа Беспроводная зарядка для смартфонов
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего пасса-
жира

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Кожаная отделка рулевого колеса Камера заднего вида
Подогрев рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Инвертер на 220V

Система стабилизации трейлера
Высокочастотные динамики
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя
Передние и задние датчики парковки
Кнопочное управление КПП

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED КЖШ

Жарықдиодты LED ауқым шырақтары
Жарықдиодты LED ауқымды жарықтандыру
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін
қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
215/65R17 шиналарымен 17“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Алдыңғы орындықтарды жылыту Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

БАҚ батырмалы басқару

Жолаушылар салонының есіктеріндегі жылжымалы 
терезелер

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Жылдамдықты қолмен шектегіш
Жүкті бекітуге арналған тор Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Руль дөңгелегін жылыту Артқы көрініс камерасы
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ 
аймағын жылыту
220V инвертер
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Круиз-бақылау

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.0 /

қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

19 490 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Supreme.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4 /

загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

20 190 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Supreme.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR)
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED ДХО

Светодиодные LED габаритные огни
Светодиодная LED габаритная подсветка
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Легкосплавные 17“ диски с шинами 215/65R17

Интерьер Оборудование
Подогрев передних сидений Климат-контроль с системой антизапотевания
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Круиз-контроль
Светодиодное LED освещение салона Ручной ограничитель скорости
Сетка для фиксации багажа Передние и задние датчики парковки

Багажная полка под крышей над сиденьями 
переднего пассажира

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Кожаная отделка рулевого колеса Система стабилизации трейлера
Подогрев рулевого колеса Камера заднего вида
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла

Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Кнопочное управление КПП
Высокочастотные динамики
Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED КЖШ

Жарықдиодты LED ауқым шырақтары
Жарықдиодты LED ауқымды жарықтандыру
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін 
қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
215/65R17 шиналарымен 17“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Алдыңғы орындықтарды жылыту Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы 
есіктердің жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

БАҚ батырмалы басқару

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және 
қозғалтқышты оталдыру батырмасы

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Жылдамдықты қолмен шектегіш
Жүкті бекітуге арналған тор Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Руль дөңгелегін жылыту Артқы көрініс камерасы
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту

220V инвертер
Круиз-бақылау
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/

қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

20 190 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Supreme.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4 /

загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

20 690 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR) / ДХО / габаритные огни / 

габаритная подсветка / освещение салона
Боковые шторки безопасности Повторители указателей поворота на боковых зеркалах

Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Подогрев передних сидений
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down
Сдвижные окна на дверях пассажирского салона
Легкосплавные 17“ диски с шинами 215/65R17

Интерьер Оборудование
Сетка для фиксации багажа Климат-контроль с системой антизапотевания
Багажная полка под крышей над сиденьями переднего 
пассажира

Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя 

Кожаная отделка рулевого колеса SmartSense
Подогрев рулевого колеса Лепестки переключения передач
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида
Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Инвертер на 220V
Беспроводная зарядка для смартфонов
Система стабилизации трейлера
Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением
Кнопочное управление КПП

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR) / КЖШ / ауқым шы-

рақтары / ауқымды жарықтандыру / Салонды жарықтандыру 
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін 

қайталағыштар
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері
Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер
215/65R17 шиналарымен 17“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Жүкті бекітуге арналған тор Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы SmartSense
Руль дөңгелегін жылыту Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы
Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері 
Артқы көрініс камерасы
Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
220V инвертер
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
БАҚ батырмалы басқару

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/

қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

20 690 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Modern.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.0 /

загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

19 990 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Modern.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR)
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED ДХО

Светодиодные LED габаритные огни
Светодиодная LED габаритная подсветка
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 17“ диски с шинами 215/65R17

Интерьер Оборудование
Подогрев передних сидений Климат-контроль с системой антизапотевания
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей 
с функцией Auto Up/Down

Система бесключевого доступа Smart Key
 и кнопка запуска двигателя

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Лепестки переключения передач
Светодиодное LED освещение салона Кнопочное управление КПП
Сетка для фиксации багажа Система стабилизации трейлера
Багажная полка под крышей над сиденьями 
переднего пассажира

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Кожаная отделка рулевого колеса Камера заднего вида
Подогрев рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Инвертер на 220V

Беспроводная зарядка для смартфонов
Высокочастотные динамики
Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением
Передние и задние датчики парковки
SmartSense

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR)
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED КЖШ

Жарықдиодты LED ауқым шырақтары
Жарықдиодты LED ауқымды жарықтандыру
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
215/65R17 шиналарымен 17“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Алдыңғы орындықтарды жылыту Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі 
және қозғалтқышты оталдыру батырмасы

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Берілісті ауыстыру жапырақшалары

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру БАҚ батырмалы басқару
Жүкті бекітуге арналған тор Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Артқы көрініс камерасы
Руль дөңгелегін жылыту Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Жылжымалы жарықтандырылған күннен қорғайтын 
күнқағарлар

220V инвертер

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Жоғары жиілікті динамиктер
Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі
Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
SmartSense
Берілісті ауыстыру жапырақшалары

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.0 /

қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

19 990 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Modern.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.0 /

загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

21 090 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR) / ДХО / габаритные огни / 

габаритная подсветка / противотуманный фонарь / фонари
Спойлер со стоп-сигналом
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18“ диски с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с 
функцией Auto Up/Down

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Передние и задние датчики парковки
Светодиодное LED освещение салона Камера заднего вида
Сетка для фиксации багажа Система стабилизации трейлера
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Багажная полка под крышей 
над сиденьями переднего пассажира

Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

Подогрев рулевого колеса Инвертер на 220V
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Беспроводная зарядка для смартфонов
Боковые механические шторки для пассажиров среднего 
и заднего рядов

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8" LCD монитором
Высокочастотные динамики
Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
SmartSense

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR) / КЖШ / ауқым шы-

рақтары / ауқымды жарықтандыру / тұманға қарсы шам / 
шамдар
Тоқтату сигналы бар спойлер
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
235/55R18 шиналарымен 18“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы БАҚ батырмалы басқару
Алдыңғы орындықтарды жылыту Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Артқы көрініс камерасы
Жүкті бекітуге арналған тор Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы 220V инвертер
Руль дөңгелегін жылыту Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Жылжымалы жарықтандырылған күннен 
қорғайтын күнқағарлар

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі 
(пультпен басқарылатын)

Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған 
бүйірлік механикалық перделер

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
SmartSense

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.0 /

қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

21 090 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Force.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4 /

загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

21 790 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Force.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR) / ДХО / габаритные огни / 

габаритная подсветка / противотуманный фонарь / фонари
Спойлер со стоп-сигналом
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18“ диски с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Салонное зеркало с функцией автозатемнения
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с 
функцией Auto Up/Down

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Передние и задние датчики парковки
Светодиодное LED освещение салона Камера заднего вида
Сетка для фиксации багажа Система бесключевого доступа Smart Key 

и кнопка запуска двигателя
Кожаная отделка рулевого колеса Электропривод пассажирских дверей (с управлением с пульта)
Багажная полка под крышей 
над сиденьями переднего пассажира

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Подогрев рулевого колеса Инвертер на 220V
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Беспроводная зарядка для смартфонов
Боковые механические шторки для пассажиров среднего 
и заднего рядов

Система стабилизации трейлера

Высокочастотные динамики
Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
SmartSense

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR) / КЖШ / ауқым шы-

рақтары / ауқымды жарықтандыру / тұманға қарсы шам / 
шамдар
Тоқтату сигналы бар спойлер
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
235/55R18 шиналарымен 18“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы БАҚ батырмалы басқару
Алдыңғы орындықтарды жылыту Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Артқы көрініс камерасы
Жүкті бекітуге арналған тор Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі 
шатырдың астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы 220V инвертер
Руль дөңгелегін жылыту Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Жылжымалы жарықтандырылған күннен 
қорғайтын күнқағарлар

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі 
(пультпен басқарылатын)

Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған 
бүйірлік механикалық перделер

Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау

Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
SmartSense

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/

қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

21 790 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Force.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 2WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.0 /

загородный 6.5

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

20 690 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR) / ДХО / габаритные огни / 

габаритная подсветка / противотуманный фонарь / фонари
Спойлер со стоп-сигналом
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18“ диски с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Круиз-контроль
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с 
функцией Auto Up/Down

Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Ручной ограничитель скорости
Светодиодное LED освещение салона Передние и задние датчики парковки
Сетка для фиксации багажа Камера заднего вида
Кожаная отделка рулевого колеса Система мониторинга «слепых» зон
Багажная полка под крышей 
над сиденьями переднего пассажира

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Подогрев рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Электропривод пассажирских дверей 

(с управлением с пульта)
Боковые механические шторки для пассажиров среднего 
и заднего рядов

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Салонное зеркало с функцией автозатемнения Беспроводная зарядка для смартфонов
Система стабилизации трейлера
Высокочастотные динамики
Инвертер на 220V

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR) / КЖШ / ауқым шы-

рақтары / ауқымды жарықтандыру / тұманға қарсы шам / 
шамдар
Тоқтату сигналы бар спойлер
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
235/55R18 шиналарымен 18“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы БАҚ батырмалы басқару
Алдыңғы орындықтарды жылыту Жылдамдықты қолмен шектегіш
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Жүкті бекітуге арналған тор «Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Артқы көрініс камерасы
Руль дөңгелегін жылыту Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Жылжымалы жарықтандырылған күннен 
қорғайтын күнқағарлар

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі 
(пультпен басқарылатын)

Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған 
бүйірлік механикалық перделер

220V инвертер

Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
Круиз-бақылау

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 2WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.0 /

қала сыртында 6.5

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

20 690 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Power.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5



Технические характеристики

Двигатель: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Тип привода и трансмиссии: 4WD/8-ступенчатая АКПП
Мощность: 177 л.с / 3,800 об.мин Объём бака: 75 л
Крутящий момент: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 об.мин Расход топлива (л/100 км): городской 10.4 /

загородный 7.0

Специальная комплектация на 8 мест

STARIA.

21 390 000 ₸
Цена за автомобиль без НДС.

Power.

Оснащение комплектации
Безопасность Экстерьер
Боковые подушки безопасности Стекла с защитой от UV лучей
Боковые шторки безопасности Светодиодные LED фары (Multi MFR) / ДХО / габаритные огни / 

габаритная подсветка / противотуманный фонарь / фонари
Спойлер со стоп-сигналом
Повторители указателей поворота на боковых зеркалах
Заглушка буксировочного крюка в цвет кузова
Боковые зеркала с подогревом
Электропривод складывания боковых зеркал
Глянцевые боковые молдинги
Аэродинамические щетки стеклоочистителя
Легкосплавные 18“ диски с шинами 235/55R18

Интерьер Оборудование
Электропривод сиденья водителя Климат-контроль с системой антизапотевания
Электропривод поясничного упора сиденья водителя Лепестки переключения передач
Отделка сидений искусственной кожей Кнопочное управление КПП
Подогрев передних сидений Круиз-контроль
Травмобезопасные стеклоподъемники передних дверей с 
функцией Auto Up/Down

Система бесключевого доступа Smart Key 
и кнопка запуска двигателя

Сдвижные окна на дверях пассажирского салона Ручной ограничитель скорости
Светодиодное LED освещение салона Передние и задние датчики парковки
Сетка для фиксации багажа Камера заднего вида
Кожаная отделка рулевого колеса Система мониторинга «слепых» зон
Багажная полка под крышей 
над сиденьями переднего пассажира

Мультимедийная система 
с цветным сенсорным 8» LCD монитором

Подогрев рулевого колеса Обогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла
Сдвижные солнцезащитные козырьки с подсветкой Электропривод пассажирских дверей 

(с управлением с пульта)
Боковые механические шторки для пассажиров среднего 
и заднего рядов

Коммуникационная система Bluetooth 
с голосовым управлением

Салонное зеркало с функцией автозатемнения Беспроводная зарядка для смартфонов
Система стабилизации трейлера
Высокочастотные динамики
Инвертер на 220V

1,990
(Только фургон : 2,000)

Общая ширина
Ширина колеи

1,997
1,721

Ширина колеи 1,7325,253
3,273

Общая длина
Колесная база

Ед. изм.: мм 

5



Жиынтықталымның жабдықталуы
Қауіпсіздік Экстерьер
Бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері Ультракүлгін сәулелерден қорғалған әйнектер
Бүйірлік қауіпсіздік перделері Жарықдиодты LED фаралар (Multi MFR) / КЖШ / ауқым шы-

рақтары / ауқымды жарықтандыру / тұманға қарсы шам / 
шамдар
Тоқтату сигналы бар спойлер
Бүйірлік айналардағы бұрылу көрсеткіштерін қайталағыштар
Сүйреткіш ілгектің шанақ түстес бітеуіші
Жылытқышы бар бүйірлік айналар
Бүйірлік айналарды бүктеуге арналған электр жетегі
Жылтыр бүйірлік молдингтері
Аэродинамикалық әйнек тазалағыш қылшақтар
235/55R18 шиналарымен 18“ жеңіл балқығыш дискілер

Интерьер Жабдық
Жүргізуші орындығының электр жетегі Булануға қарсы жүйесі бар климат-бақылау
Жүргізуші орындығының бел тірегінің электр жетегі Берілісті ауыстыру жапырақшалары
Орындықтардың жасанды былғарымен тысталуы БАҚ батырмалы басқару
Алдыңғы орындықтарды жылыту Жылдамдықты қолмен шектегіш
Auto Up/Down функциясы бар алдыңғы есіктердің 
жарақаттануға қауіпсіз әйнек көтергіштері

Дауыспен басқарылатын Bluetooth коммуникациялық жүйесі

Жолаушылар салонының есіктеріндегі 
жылжымалы терезелер

Түрлі түсті сенсорлы 8» LCD мониторы 
бар мультимедиялық жүйе

Салонды жарықдиодты LED жарықтандыру Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері
Жүкті бекітуге арналған тор «Соқыр» аймақтарды мониторингілеу жүйесі
Алдыңғы жолаушы орындығының үстіндегі шатырдың 
астындағы багаж сөресі

Smart Key Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты оталдыру 
батырмасы

Руль дөңгелегінің былғарымен тысталуы Артқы көрініс камерасы
Руль дөңгелегін жылыту Алдыңғы әйнек тазалағыштардың тұрақ аймағын жылыту
Жылжымалы жарықтандырылған күннен 
қорғайтын күнқағарлар

Жолаушылар есіктерінің электр жетегі 
(пультпен басқарылатын)

Ортаңғы және артқы қатардағы жолаушыларға арналған 
бүйірлік механикалық перделер

220V инвертер

Автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау
Трейлерді тұрақтандыру жүйесі
Жоғары жиілікті динамиктер
Круиз-бақылау

Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш: Дизель 2.2 л (2,199 см3) Жетек және трансмиссия түрі: 4WD/8-сатылы АБАҚ
Қуаты: 177 а.к. / 3,800 айн/мин Отын багы: 75 л
Айналу сәті: 44.0 Н·м / 1,500~2,500 айн/мин Отын шығыны (л/100 км): қалалық 10.4/

қала сыртында 7.0

8 орынға арнайы жиынтықталым

STARIA.

21 390 000 ₸
Автокөлік бағасы ҚҚС-сыз көрсетілген.

Power.

1,990
(Тек фургон: 2,000)

Жалпы ені
Жолтабан ені*

1,997
1,721

Жолтабан ені 1,7325,253
3,273

Жалпы ұзындығы
Дөңгелек базасы

Өлш. бір.: мм

5


