
Віце-президент, Chery Automobile Co., Ltd
Генеральний директор,

Шанхайський технічний центр
Віце-президент, 

головний дизайнер Виконавчий директор з дизайну Директор зі стратегії дизайну
CDS

Виконавчий директор з питань автомобілів,
Шанхайський технічний центр

Директор з питань  
інтеграції силових агрегатів 

Виконавчий директор,
Центр інтелектуальних технологій автомобілів 

Директор  
з інжинірингу кузова 

Реймонд Чарльз Бьєржинскі
(Raymond Charles Bierzynski)

Має досвід роботи з

Кевін Райс
(Kevin Rice)

Має досвід роботи з

Стів Юм 
(Steve Eum)

Має досвід роботи з

Алекс Міклоші
(Alex Miklosi)

Має досвід роботи з

Пітер Маткіні 
(Peter Matkini)

Має досвід роботи з

Деміен Сотті
(Damien Sotty)

Має досвід роботи з

Хуан Юн
(Huang Yong)

Має досвід роботи з

Валдір Кавінатті 
(Valdir Cavinatti)
Має досвід роботи з

ОБИРАЄШ АВТО? 
КРОСОВЕР CHERY — САМЕ ТО!  
В УКРАЇНІ СТРІМКО ЗРОСТАЄ ПОПУЛЯРНІСТЬ КРОСОВЕРІВ (КЛАС АВТОМОБІЛІВ, ЯКИЙ ЩЕ ЧАСТО 
НАЗИВАЮТЬ ПОЗАШЛЯХОВИКАМИ АБО SUV). ЗА ДАНИМИ АСОЦІАЦІЇ «УКРАВТОПРОМ», В 2019 РОЦІ СЕРЕД 
УСІХ ПРИДБАНИХ УКРАЇНЦЯМИ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ПОНАД 60% — КРОСОВЕРИ. 

Як обрати кросовер серед багатьох 

пропозицій? На що звертають увагу як 

раціональні покупці, так і ті, хто шаленіє 

від автомобілів?

ВИБІР НА БУДЬ-ЯКИЙ 
СМАК
Звичайно, прихильність покупців 

здобуває, перш за все, той автомобіль-

ний бренд, який пропонує вибір серед 

Очолює напрям дизайну в CHERY 

і EXEED (EXEED — новий бренд автомобілів 

преміумкласу від компанії CHERY — прим. 

ред.) всесвітньо відомий Кевін Райс (Kevin 

Rice), який мав досвід роботи з  BMW, 

Mazda, Ford, Opel и Giugiaro Ital Design. 

Хоча Кевін приєднався до CHERY лише 

кілька років тому, він уже розробив 

декілька планів дизайну продукції 

на майбутнє. 

ДВА В ОДНОМУ: 
МІСЬКИЙ КРОСОВЕР 
ТА ПОЗАШЛЯХОВИК
Поєднати в одному кросовері потребу 

їздити містом та підкорювати заміські 

шляхи, де часто дороги не в найкра-

щому стані або взагалі без дорожнього 

покриття? Легко! 

CHERY TIGGO вже традиційно відомі 

одним із найвищих показників кліренсу 

у своїх класах. У компактного TIGGO 2 

дорожній просвіт — 178 мм (з автома-

тичною коробкою передач) і 186 мм 

(з механічною КП); стильний TIGGO 7 

може похвалитися дорожнім просвітом аж 

у 210 мм, а найбільший CHERY — TIGGO 8 

має кліренс 200 мм. 

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА
Кросовери CHERY нового покоління 

традиційно дивують співвідношенням 

«якість-комплектації-ціна». Навіть 

більше, у цих кросоверах є набір опцій, 

CHERY СПРОСТОВУЄ МІФ, ЩО КРОСОВЕР 
КОШТУЄ НАБАГАТО ДОРОЖЧЕ ЗА 
ХЕТЧБЕК АБО СЕДАН. САМЕ CHERY TIGGO 2 
Є НАЙДОСТУПНІШИМ В УКРАЇНІ КРОСОВЕРОМ 
НА РИНКУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТО — ЦІНА 
СТАРТУЄ ЛИШЕ ВІД ЕКВІВАЛЕНТА $10 900!  

К О М А Н Д А  М Р І Ї  C H E R Y:

перша компанія, яка використовує процес 

розвитку «від ринку до ринку». Науковий 

підхід CHERY до процесу проєктування 

реалізує кінцеву мету — «синхронізація, 

висока якість і пріоритет клієнта», тим 

самим забезпечуючи CHERY можливість 

успішно конкурувати з іншими відомими 

світовими брендами.

CHERY володіє власними центрами 

досліджень і розробок в Китаї, Європі, 

транспортних засобів, а також деталей 

і компонентів, що забезпечують ефек-

тивність їхньої продукції.

Зрозуміло, що для виробництва 

автомобілів використовується безліч ком-

понентів і виробляти самостійно абсолютно 

все неможливо, тому компанія відібрала 

тільки найкращі компанії як постачальників 

комплектувальних, які є лідерами у своїх 

галузях, у тому числі і в показниках надій-

ності: двигуни ACTECO, коробки передач 

від GETRAG та AISIN, подушки безпеки 

від Autoliv, інші комплектуючі  від BOSCH, 

Valeo, Benteler automotive, Lotus та ін. І це 

далеко не повний список компаній, що 

забезпечують автовиробника продукцією 

для створення високоякісних автомобілів.

Кросовери CHERY демонструють 

передові характеристики та абсолютно 

високий рівень якості. Наприклад, 

TIGGO 7 та TIGGO 8 здобули найвищі рівні 

5-зіркового рейтингу безпеки C-NCAP. 

А 2019 року всесвітньо відоме консал-

тингове агентство J. D. Power відзначило 

декілька моделей CHERY на провідних 

позиціях своїх рейтингів китайських авто. 

ДИЗАЙН
Кросовери сімейства CHERY TIGGO 

підкорюють з першого погляду, адже 

зовнішній вигляд кожного з TIGGO — 

плавні лінії кузова, решітка радіатора, 

дизайн фар — створюють відчуття сили 

та динаміки. 

яких немає в основних конкурентів, як-от 

(в залежності від моделі): безключовий 

запуск двигуна, електронне стоянкове 

гальмо, великі сенсорні монітори, піді-

грів сидінь, панорамний дах, панорамні 

камери 360, датчики тиску в шинах, 

система автоматичного контролю світла, 

електронне регулювання сидіння водія 

в шести діапазонах, електрорегулювання 

дзеркал та багато іншого. 

декількох моделей кросоверів, як-то 

кажуть — на будь-який смак та гаманець. 

Саме тому автомобілі CHERY впевнено 

посилюють свої позиції на ринку, адже 

в модельному ряді — шість різних моде-

лей кросоверів TIGGO: від компактного 

класу до сімейного.

ВИСОКА ЯКІСТЬ
Інформація про реальні потреби спо-

живачів є відправною точкою для CHERY 

при розробці нової моделі. CHERY — 

Північній Америці, Бразилії і на Ближньому 

Сході. Глобальна команда з досліджень та 

розробок, яка створює автомобілі CHERY, 

об’єднує понад 3200 працівників, у тому 

числі більше 300 всесвітньо відомих екс-

пертів, які мають досвід співпраці із GM, 

BMW, Mercedes-Benz і Ford.

CHERY володіє потужним найсучас-

нішим у Китаї центром автомобільного 

інжинірингу та науково-дослідницькою 

(R&D) лабораторією, які мають повний 

набір можливостей для випробувань 

за $18 100. А стильний TIGGO 7 наразі 

можна придбати за акційною ціною 

від $15 600. Найбільший кросовер 

СHERY — TIGGO 8 — коштує лише 

від $19 800. Погодьтесь, спокусливо! 

А мережа дилерів CHERY налічує 

понад 40 центрів, де пропонують повний 

комплекс послуг. Зокрема, придбання 

автомобіля в кредит — наразі діють 

спеціальні акційні пропозиції декількох 

банків, і омріяний кросовер CHERY можна 

придбати також і в кредит, обравши 

зручний для себе варіант (з першим 

внеском від 10% або з символічною став-

кою 0,01% річних при першому внеску 

від 40% вартості авто). Привабливість 

кредитних пропозицій та зручність 

оформлення (детальні консультації прямо 

в автосалоні!) підтверджує факт, що 

значна частина кросоверів CHERY TIGGO 

продана саме в кредит. 

Завдяки високій якості, стильному 

дизайну, багатим комплектаціям, попу-

лярному сильному бренду і привабливим 

ціновим пропозиціям CHERY посилює свої 

позиції в Україні, значно випереджаючи 

темпи зростання ринку нових легкових 

автомобілів і жорстку конкуренцію. 

Дізнатись більше про CHERY в Україні 

можна на сайті офіційного дистриб’ютора 

chery.ua або приєднавшись до багатоти-

сячної спільноти фанів CHERY у соцмере-

жах  CheryUkraine та  chery_ukraine.

ЦІНА ТА ДОСТУПНІ 
КРЕДИТИ
CHERY спростовує міф, що кросовер 

коштує набагато дорожче за хетчбек 

або седан. Саме CHERY є найдоступ-

нішим в Україні кросовером на ринку 

нових легкових автомобілів (за версією 

autoconsulting.com.ua). Компактний 

кросовер CHERY TIGGO 2 можна 

придбати за ціною еквівалентною 

лише від $10 900. TIGGO 4 в комп-

лектації Luxury з автоматичною КП — 


