Гарантія на автомобіль 3 роки або
100 000 км пробігу
Кросовер JAC JS3 2WD

АВТОМОБІЛІ JAC
Німецька надійність
Експерти VW здійснюють повний контроль
при налаштуванні основних систем JAC

Італійський дизайн
Дизайн кожної моделі JAC створений
командою Даніеле Гальоне у італійському
дизайн-центрі JAC у Турині

ПЕРЕВАГИ JAC JS3
Комфортний
• Cruise Control
• HAS - автоматична система включення
гальмівної системи під час зупинки автомобіля
на крутому підйомі
• Система курсової стійкості
• Система контролю тяги

Зручний
• 10,2-дюймовий сенсорний екран
• Шкіряне оздоблення сидінь
• Мультифункційне кермо
• Bluetooth
• Камера кругового огляду 360°

Безпечний
• 5 зірок за результатами тесту з безпеки C-NCAP
• Системи ABS+EBD
• Система стабілізації курсової стійкості нового покоління Bosch версії 9.3 уповільнює швидкість
автомобіля, стабілізує траєкторію руху та допомагає уникнути зіткнення
• TPMS - Контроль тиску в шинах в режимі реального часу
• LDW – попередження про виїзд зі смуги руху
Рекомендована клієнтська вартість автомобіля, грн. з ПДВ*
Бензин 1,6 (119 к.с.) Євро-5 МКП-6
(механічна 6-ти ступенева) 2021 р.в.
Бензин 1,6 (119 к.с.) Євро-5 CVT
(безступенева автоматична трансмісія) 2021 р.в.
Бензин 1,6 (119 к.с.) Євро-5 МКП-6
(механічна 6-ти ступенева) 2022 р.в.
Бензин 1,6 (119 к.с.) Євро-5 CVT
(безступенева автоматична трансмісія) 2022 р.в.

MT

INTELLIGENT
CVT

570 000
650 000
600 000
670 000
*Актуальнi ціни дізнавайтесь на JAC.UA

Гарантія на автомобіль 3 роки або
100 000 км пробігу
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAC JS3
Модель

JS3 1.6VVT+6MT

JS3 1.6VVT+CVT

Intelligent

Intelligent

4345×1765×1640

4345×1765×1640

2560

2560

940 / 845

940 / 845

Кліренс (мм)

210

210

Об’єм паливного баку (л)

45

45

Споряджена маса (кг)

1260

1275

Об’єм багажника (л)

600

600

Комплектація
Габаритні розміри (Д×Ш×В)
(мм)
Колісна база (мм)
Колія (перед / зад), мм
Габаритні параметри

Радіус розвороту (м)

5,5

5,5

1590

1590

VVT, бензин

VVT, бензин

Максимальна швидкість км /
год.

180

180

Максимальна потужність к.с.
/ об. на хв.

119 / 6000

119 / 6000

88

88

150 / 4500

150 / 4500

Євро 5

Євро 5

6МТ

CVT

Мак-Ферсон незалежна

Мак-Ферсон незалежна

напівнезалежна

напівнезалежна

електро

електро

дискові

Дискові

ручне

ручне

205 / 55 R16

205 / 55 R16

Об’єм двигуна (куб. см)
Двигун

Силовий агрегат

Макс. потужність (кВт)
Макс. крутний момент (NM
при об./хв.)
Норма токсичності
Трансмісія
Передня підвіска
Шасі

Задня підвіска
Підсилювач керма
Задні / передні гальма

Колеса і гальма

Стоянкове гальмо
Розмір шин

Гарантія на автомобіль 3 роки або
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КОМПЛЕКТАЦІЇ JAC JS3
Intelligent
1,6 МТ
+
+
+

Intelligent
1,6 СVT
+
+
+

+

+

+

+

+

+

Задній трьохточковий ремінь безпеки середнього пасажира

+

+

Задній паркувальний радар
Передній паркувальний радар
Камера заднього огляду
Рейлінги на даху автомобіля
Антена на даху в стилі плавника акули
Легкосплавні колісні диски
Світлодіодні денні ходові вогні
Протитуманні задні / передні фари
Функція «проведи-мене-додому»
Автоматичне вмикання фар (датчик освітлення)
Електричні склопідіймачі

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Сонцезахисні козирки для водія та пасажира з дзеркалом та підсвіткою

+

+

Мультифукціональне кермо
Регулювання керма по висоті
Бортовий комп’ютер
Освітлення у багажнику
Кондиціонер
Клімат-контроль
Система очищення повітря
Звукоізоляція капота
Шкіряні сидіння
Регулювання сидіння водія вгору/вниз
Радіо
USB + iPod
MP5 + Bluetooth
Синхронізація зі смартфонами на IOS та Android
Кількість динаміків
CCS – система круїз контролю

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
6
+

+
+
+
6
+

YДві подушки безпеки для передніх сидінь
ABS, EBD, ESC(ESP), HBA, HAC
Система кріплення дитячих крісел ISOFIX
Іммобілайзер, сигналізація та дистанційне керування замками дверей
та багажника
Безпека

Екстер’єр

Освітлення

Датчики непристебнутого паска безпеки для водія/переднього
пасажира
TPMS - Система моніторингу тиску в шинах

Автоматичне опускання скла водія при натисканні із захистом від
затиснення
Дзеркала та
вікна

Автоматичне опускання скла всіх дверей при натисканні із захистом
від затиснення
Автоматичне закриття вікон при закритті авто
Дзеркала заднього виду з функцією обігріву і електричним
керуванням
Автоматичне складання дзеркал (наразі недоступне)
Задній склоочисник
Чорний колір
Сонцезахисні козирки для водія та пасажира з дзеркалом

Інтер’єр

Сидіння

Мульти-медіа

Додатково

