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Сіздің жаңа 
отбасылық 
құндылығыңыз
Сіздің сапарыңызға қажетті барлық 
заттармен жабдықталған стильді JAC 
S3 Pro көлігімен ыңғайлы болады. Сапа 
оның басты артықшылығы болып 
табылады, сонымен қатар жоғары 
өнімділік, қауіпсіздік және ыңғайлы 
көлік жүргізуге және сапардан ләззат 
алуға кепілдік беретін ең жаңа 
технологиялық шешімдер. 



Экстерьер

Заманауи және сенімді
Жаңа JAC S3 Pro дизайны заманауи 
және авангардтық сызықтармен 
ерекшеленеді. Автокөлік JAC 
кроссоверлердің жаңа дәуірін 
көрсетеді. Барлық нұсқалардағы 
көлденең төбелік рельстер және 
төменгі жағындағы қара хром 
төсеніштері көлікке заманауи жылтыр 
береді.



Аэродинамикалық дизайны 
бар жарықдиодты шамдар

Радиатордың 
жаңартылған торы

Екі түсті жеңіл 
қоспаланған 
дискілер





Интерьер

Жайлы және эргономикалық
Біз алға жылжуға және сізге одан да 
ыңғайлы және технологиялық 
көліктерді ұсынуға тырысамыз. 
Интерьерде былғарыдан және жұмсақ 
материалдардан жасалған 
кірістірулер бар, орындықтар 
отырғызу аймағында тесілген. Көп 
функциялы руль дөңгелегі жүргізушіге 
басқарудың ыңғайлылығын 
қамтамасыз етеді. Сіздің отбасыңыз 
үшін де, жүксалғышыңыз үшін де ішкі 
кеңістік ойластырылған - көлікте 600 
литрлік жүксалғыш бар, онда сізге 
қажет нәрсенің бәрі сиятын болады.







Технологиялар

Технологиялар және инновациялар 
JAC S3 Pro кроссоверін басқарған кезде 
жайлылықты сезініңіз! Ол борттық 
компьютермен, круиздік бақылаумен, 
барлық төрт есіктегі электр 
терезелерімен, электр жетегі мен 
мұздан тазартқышы бар сыртқы 
айналармен, бақылау панеліндегі отын 
шығыны мен диапазон көрсеткішімен, 
рульдегі радио басқарумен 
жабдықталған. 6 динамигі бар дыбыстық 
жүйе және Apple CarPlay ® және Android 
Auto ® - мен біріктірілген үлкен, жоғары 
жауап беретін сенсорлық экран бар. 
«Мені үйге апар» функциясы, көтеруге 
көмектесу функциясы және шинаның 
қысымын бақылау жүйесі бар. 







Сіздің қауіпсіздігіңіз туралы 
қамқорлық
Jac S3 Pro — әрқашан сапарға 
дайын кроссовер! Салон жүргізуші 
мен жолаушының қауіпсіздік 
жастықтарымен, үш нүктелі 
қауіпсіздік белдіктерімен, ABS 
тежегіштерімен, төтенше тежеуге 
көмек жүйесімен (HBA), 
электронды тежегіш күшін тарату 
жүйесімен (EBD) және балалар 
орындықтарын бекіту жүйесімен 
(ISOFIX) жабдықталған. 

Қауіпсіздік



LUXURY INTELLIGENT
1,6 л бензин

4 - цилиндрлік, қатарлы

Алдыңғы

3500-4500 айн\мин жағдайында 150Нм
МКПП6 CVT

180

45

600

4345 × 1765 × 1640

Ақ Қою сұр КүмісҚара

Шанақтың түсі

Техникалық сипаттамалары

109

1260

155

1635 1650

1275

2560

Қозғалтқыштың көлемі

Қозғалтқыштың типі 

Жетектің типі

Ең жоғары айналмалы сәт (Нм) 

Беріліс қорабы

Қуаттылығы (а.к.)

Ең жоғары жылдамдығы (км / сағ) 

Габаритті өлшемері (Ұ х Е х Б) (мм) 

Дөңгелек базасы (мм)

Салмағы (кг)

Жабдықталған салмағы (кг)

Клиренс (мм)

Жанармай багының көлемі (л)

Жүксалғыш бөлігінің көлемі (л)





*ТОО "JAC Motors Qazaqstan" оставляет за собой право вносить изменения в коллекции автомобилей 
без предварительного уведомления. Модификации на фото могут отличаться от поставляемых 
автомобилей. Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам JAC
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Ваше семейное путешествие 
будет комфортным со стильным 
автомобилем JAC S3 Pro, 
оснащенным всем необходимым 
для Вашей поездки. Качество - 
его главное преимущество, 
наряду с высокой 
производительностью, 
безопасностью и новейшими 
технологическими решениями, 
которые гарантируют комфортное 
вождение и удовольствие от 
поездки.

Ваша новая 
семейная ценность



Экстерьер



Светодиодные фонари 
с аэродинамическим дизайном

Обновленная 
решетка радиатора

Двухцветные  
легкосплавные диски

Дизайн нового JAC S3 Pro выделяется современными и 
авангардными линиями. Автомобиль демонстрируюет 
новую эру кроссоверов JAC. Поперечные рейлинги на 
крыше во всех версиях и черные хромированные 
накладки снизу придают автомобилю 
современный лоск.

Современный 
и уверенный



Интерьер



Мы стремимся прогрессировать и представлять Вам еще более комфортные и технологичные автомобили. 
В интерьере присутствуют вставки из кожи и мягких материалов, сиденья имеют перфорацию в зоне 
посадки. Многофункциональное рулевое колесо обеспечивает водителю удобство управления.  
Продумано внутреннее пространство, как для вашей семьи, так и для вашего багажа - в автомобиле 
предусмотрен 600-литровый багажник, куда поместится все необходимое. 

Комфортный и эргономичный 

вставки из кожи сиденья рулевое колесо



Технологии



Испытайте комфорт за рулем кроссовера JAC S3 Pro! Он оснащен бортовым компьютером, круиз-контролем, 
электрическими стеклоподъемниками на всех четырех дверях, наружными зеркалами с электроприводом 
и антиобледенителем, указателем расхода топлива и запаса хода на приборной панели, радиоуправлением 
на штурвале. Присутствует звуковая система с 6 динамиками и большой сенсорный экран с высоким уровнем 
отклика, который интегрируется с Apple CarPlay® и Android Auto®. Есть функция «Следуй за мной домой», 
функция помощи при подъеме и система контроля давления в шинах.

Технологии 
и инновации



Безопасность



Jac S3 Pro — кроссовер, всегда 
готовый к поездке! Салон 
оснащен подушками 
безопасности водителя и 
пассажира, трехточечными 
ремнями безопасности, 
тормозами с АБС, системой 
помощи при экстренном 
торможении (HBA), электронной 
системой распределения 
тормозных усилий (EBD) и 
системой крепления детского 
сиденья (ISOFIX).

С заботой о Вашей 
безопасности



LUXURY INTELLIGENT
Двигатель 1,6 л бензин

Тип двигателя 4 - цилиндровый, рядный

Тип привода Передний
Максимальный крутящий момент 150 Нм при 3500-4500 об / мин 

Коробка передач МКПП6 CVT

Максимальная скорость (км / ч) 180

Емкость топливного бака (л) 45

Объем багажного отделения (л) 600

Габаритные размеры (мм) (Д х Ш х В) 4345 × 1765 × 1640
Колесная база (мм)

Масса (кг)

Белый Темно-серый Серебристый Черный

Цвет кузова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (л.с.) 109

1260Снаряженная масса (кг)

Клиренс (мм) 155

1635 1650

1275

2560
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без предварительного уведомления. Модификации на фото могут отличаться от поставляемых 
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