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1 Compact Modular Architecture - Kompakt modul tipli arxitektura. 

İdmansayağı xarizma və ya SUV əminliyi?

Güclü intellekt və ya mükəmməl üslub?

Yüksək etibarlılıq və ya təəssüratlı komfort?

Tugella ilə seçim etməyə ehtiyac yoxdur. 

O, çoxşahəlidir. Sizin kimi.

GEELY TUGELLA
ÖZÜNÜZÜ KƏŞF ETMƏK ÜÇÜN

Geely Tugella isveç və Geely mühəndislərinin birgə yaratdığı 

CMA1 adlanan modul tipli arxitektura üzərində qurulub və 

birbaşa püskürməli 2,0-litrlik turbomühərrik və 8-pilləli Aisin 

avtomatik sürətlər qutusu ilə təchiz olunub.

Beynəlxalq avtoistehsalçı 

Geely-nin təqdim etdiyi yeni 

Tugella kupe-krossoveri öz 

sinfinin görkəmli nümayəndəsidir.

SİZİN KİMİ 
ÇOXŞAHƏLİ



İyirmidüymlük yüngül xəlitəli disklər, monoxrom loqotipli aqressiv görünüşlü radiator 

barmaqlığı, LED tipli ön və arxa optika bu unikal, xarizmatik və inanılmaz dərəcədə 

cazibədar avtomobilin obrazını tamamlayırlar.

İlk baxışdan sürətli görünən 

Geely Tugella əslində də belədir. 

İlk təəssüratı tam doğruldur.

Cəsarətli, zərif, baxışları özünə cəlb edən Tugella 

kupe-krossoveri üslub, sərbəstlik və sürətin xalis 

təcəssümüdür.

Təsirli dizaynlı kuzov idman avtomobillərinə xas 

olan profilə və çox kiçik (Cx=0,325) aerodinamik 

müqavimət əmsalına1 malikdir. 

CAZİBƏ VƏ SÜRƏTİN 
TƏCƏSSÜMÜ

1  Aerodinamik müqavimət əmsalı (Cx) — havanın avtomobilin hərəkətinə təsir edən müqavimət gücünün silindrin   
  hərəkətinə təsir edən müqavimət gücünə olan nisbəti göstərən ölçüsüz kəmiyyətdir. 

Təchizatdan asılıdır



Səkkizpilləli sürətlər qutusu pillələrin heyrətamiz 

dəyişməsini təmin edir, güclü turbomühərrik isə 

Tugella-nı sıfırdan saatda 100 km sürətə cəmi 6,9 

saniyəyə çatdıra bilir. 204 mm bərabər yüksək klirens 

və oxlar arası fırlama anını 50:501 nisbətinədək 

paylaya bilən intellektual tam ötürmə sistemi sizə həm 

yollarda, həm də yüngül yolsuzluq şəraitində avtomobil 

üzərində tam nəzarəti təmin edəcəklər.

ÜSLUBUNUZA 
UYĞUN İDARƏETMƏ

Hər bir idarəetmə rejimi üçün rəqəmsal 

cihazlar panelinin unukal qrafik tərtibatı və 

salonun fərqli işıqlandırılması nəzərdə tutulub. 

Beləliklə də, idarəetmə rejimlərini hiss 

etməklə yanaşı, həm də görə biləcəksiniz.

Hər bir rejim üçün avtomatik sürətlər qutusunun, elektron akselerator pedalının, sükanın 

elektrogücləndiricisinin, elektron sabitləşdirmə sisteminin (ESP) və elektromaqnit muftanın 

fərdi işləmə alqoritmləri dəsti təyin olunub. Bir toxunuş avtomobilin xarakterini və sizdə 

yaranan duyğuları dəyişməyə qadirdir. 

Sürət aşiqi, macəra həvəskarı və ya təbiəti sevən - sizin kim olduğunuzdan asılı olmayaraq 

Geely Tugella hər şeyə hazırdır. Beş idarəetmə rejimlərindən birini seçin - Komfort, İdman, 

Yolsuzluq, Qar və ya Eko - və səyahətə başlayın.

1  Fırlama anının ön və arxa oxlar arasında paylanması.



1  Mühərrik boş-boşuna işlədikdə yaratdığı səsin səviyyəsi cəmi 37,2 dB təşkil edir ki, bu da sakit külək zamanı 

   yarpaqların xışıltısından daha azdır.
2  Qeyd olunan opsiyaların mövcudluğu təchizat səviyyəsindən asılıdır. 

ZƏNGİN
DAXİLİ ALƏM

Ön stəkanaltılar.

Panorama tipli lyuk və şüşə dam.

Sürücü oturacağının 16 

istiqamətdə elektrik 

tənzimlənməsi.2

Tugella-nın interyeri hətta premium avtomobil sahiblərini təəccübləndirməyə qadirdir. 

Mükəmməl səs izolyasiyası1, xalis dəri və yumşaq zamşa2 da daxil olmaqla yüksək 

keyfiyyətli materiallar, panorama tipli lyuk və şüşə dam, ikizonalı klimat-kontrol, sükan və 

ön oturacaqların isidilməsi, dekorativ işıqlandırma və 8 dinamikli akustik sistem – buradakı 

hər bir şey sürücü və sərnişinlərə hər səyahətdən maksimum həzz alacaqlarını vəd edir.



Sürücünün sükan arxasında istənilən şəraitdə 

əminliyini və rahatlığını təmin etmək üçün 

Tugella-nın demək olar ki, hər şeyi var. 

Avtomobilin ağıllı sistemləri hərəkət zolağının 

bilmədən dəyişməsinin qarşısını alar, 

təhlükəsiz parkalamada yardımçı olar və 

sürücü oturacağı və yan güzgülərin fərdi 

tənzimləmələrini yadda saxlayarlar.1
Tugella-nın multimedia sistemi 

diaqonalı 12,3 düymə bərabər 

erqonomik sensorlu monitorla təchiz 

olunub. Unikal Easy Connection2 

əlaqə protokolu qoşulmuş 

smartfonun böyük ekranda 

təkrarlanmasına imkan verərək sizin 

intellektual qurğularınızın qarşılıqlı 

əlaqəsini təmin edir.

Mobil qurğuların 

naqilsiz şarj 

olunması.1

İNTELLEKTUALLAR
İRƏLİDƏ

1 Qeyd olunan opsiyaların mövcudluğu təchizat səviyyəsindən asılıdır. 
2 Easy Connection – smartfon ekranının multimedia sisteminin monitorunda təkrarlanması.



SİZİN 
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİZİN 
AKTİV TƏRƏFDAŞI

Avtomobil altı təhlükəsizlik yastığına malikdir.

Tuqella həmçinin aktiv təhlükəsizlik sistemləri ilə də təchiz olunub. İntellektual kruiz-

kontrol1, yol nişanlarını tanıma sistemi 1, enişdə hərəkətə yardımçı, təkərlərdəki təzyiqə 

nəzarət və s. - bunlar hamısı bu yüksək texnoloji avtomobilin intellektual sistemlərinin 

məsuliyyəti dairəsindədir.

Tugella-da sürücü və sərnişinlərin passiv təhlükəsizliyi isveç yanaşması ilə 

işlənilib. Bu isə kuzov konstruksiyasının çox möhkəm olması deməkdir.

1  Qeyd olunan opsiyaların mövcudluğu təchizat səviyyəsindən asılıdır.



QƏNAƏTCİLLİK

Qarışıq rejimdə
100 km məsafəyə 

yanacaq sərfiyyatı 1

1  Yanacaq sərfiyyatı BMT-nin 101 nömrəli Qaydalarına uyğun göstərilib. 
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Göy Qırmızı

QaraBoz

MÖVCUD RƏNGLƏR

Qeyd olunanlar məlumatlandırıcı xarakter daşıyır, publik təklif sayılmır.

Texniki xassələr, təchizat və satış şərtlərini rəsmi distribütor "Geely Azərbaycan"-dan əldə edə bilərsiniz. 

Tel.: +994508385858

2,0/1969

Dördsilindrli benzin turbomühərrik

8AT

238 (5500)

350 (1800–4500)

4WD

4605 x 1878 x 1643

2700

1600/1600

917

988

Mühərrikin həcmi, litr/sm3

Mühərrikin tipi

Transmissiya

Maksimal güc, a. g. (dövr/dəq.) 

Maksimal fırlama anı, Nm (dövr/dəq.) 

Ötürmə növü

Uzunluq x en x hündürlük, mm 

Təkərlərarası baza, mm

Ön/arxa təkər izi, mm

Ön çıxıntı, mm

Arxa çıxıntı, mm

Baqaj bölməsinin həcmi, min/maks., litr 326

ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR



Luxury 

4605 x 1878 x 1643 

2700

1600/1600

917

988

21°

25°

446

1815

 2,0/1969 

Dördsilindrli benzin turbomühərrik 

238 (5500)

350 (1800–4500)

Avtomatik, 8-pilləli (8AT) 

Tam (4WD)

Müstəqil, McPherson

Müstəqil, çoxlingli

Ventilyasiya olunan disk

Disk

11,4

6,3

8,1

Avro 5

Təchizat səviyyəsi

Uzunluq x en x hündürlük

Təkərlərarası baza, mm

Ön/arxa təkər izi, mm

Ön çıxıntı, mm

Arxa çıxıntı, mm

Qalxma bucağı

Düşmə bucağı

Baqaj bölməsinin həcmi, litr

Təchiz olunmuş çəki, kq

Mühərrikin həcmi, litr/sm3

Mühərrikin tipi

Maksimal güc, a.g. (dövr/dəq.)

Maksimal fırlama anı, Nm (dövr/dəq.)

Sürətlər qutusu

Ötürmə növü

Ön asqı

Arxa asqı

Ön əyləclər

Arxa əyləclər

Şəhərdə yanacaq sərfiyyatı, litr/100 km* 

Şəhərdən kənarda yanacaq sərfiyyatı, litr/100 km* 

Qarışıq rejimdə yanacaq sərfiyyatı, litr/100 km* 

Ekoloji sinif

Yüngül xəlitəli təkər diskləri R19

Yüngül xəlitəli qara rəngli təkər diskləri R20 

LED gündüz işıqları

LED ön faralar (yaxın/uzaq işıq)

Ön işıqların hündürlüyə görə mexaniki tənzimlənməsi 

Yan güzgülərdə LED dönmə işıqları

LED arxa fənərlər, arxa duman işıqları, əlavə əyləc işığı

Yaxın və uzaq işıqların intellektual idarəetmə sistemi (IHBS)

Arxa nömrələrin LED işıqlandırılması

Ön qapılar açıldıqda qapı ətrafının işıqlandırılması (yan güzgülərin alt 
hissəsindən)

Ön qapı tutacaqlarının işıqlandırılması

"Evə ötürmə" funksiyası (faraların sönməsində ləngimə) 

Damda yük qövsləri

Karkassız ön şüşəsilənlər

Multimedia və kruiz-kontrol sistemlərinin idarəetmə düymələrinə malik xalis dəri 
örtüklü multifunksional sükan

Multimedia və adaptiv kruiz-kontrol sistemlərinin idarəetmə düymələrinə malik 
xalis dəri örtüklü multifunksional sükan

Sükanın hündürlüyə görə və teleskopik tənzimlənməsi

Sükanaltı keçirici ləçəklər

Cihazlar paneli və qapı üzlüklərinin yumşaq plastiklə üzlənməsi

Orta dayaqların yuxarı hissələrinin parça ilə üzlənməsi

Baqaj bölməsi kandarının dekorativ plastik üzlüyü 

Baqaj bölməsi kandarının dekorativ metalsayağı üzlüyü 

Baqaj bölməsində rəf

Baqaj bölməsinin işıqlandırılması

Baqaj bölməsində tor

Baqaj bölməsində orqanayzer (döşəmənin altında) 

Dəri örtüklü oturacaqlar

Nappa və zamşa örtüklü oturacaqlar

Sürətlər qutusunun dəri örtüklü elektron selektoru

Tavanda LED işıqlar

Qapıdakı rəngləri dəyişmə funksiyalı interyerin dekorativ işıqlandırılması 

Qapıdakı və mərkəzi konsoldakı rəngləri dəyişmə funksiyalı interyerin 
dekorativ işıqlandırılması

Sürücü və ön sərnişin üçün işıqlandırılan və güzgülü günlüklər

İşıqlandırılan əlcək dolabı

4 variant qrafik tərtibata malik 12,3 düymlük rəqəmsal cihazlar paneli 

Multimedia sisteminin 12,3 düymlük sensorlu (MultiTouch) monitoru

Sürücü və ön sərnişinin ayaqları ərazisinin işıqlandırılması

Mexaniki tündləşdirmə funksiyalı arxa görüntü güzgüsü

Avtomatik tündləşmə funksiyalı arxa görüntü güzgüsü

Dolablı ön dirsəkaltı

Mərkəzi konsolda stəkanaltılar

Gizli stəkanaltılara malik arxa dirsəkaltı

Qapı kandarlarının dekorativ plastik üzlükləri

Qapı kandarlarının dekorativ metal üzlükləri

Ön oturacaqların arxasında tor

Mərkəzi konsolun alt hissəsində 12 voltluq yuva

Baqaj bölməsində 12 voltluq yuva

USB yuvaları (1 öndə, 2 arxada)

Qapılardakı dolabların işıqlandırılması
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*Göstəricilər BMT-nin 101 nömrəli Qaydalarına uyğundur.

Qırmızı əyləc supportları
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Arxa şüşə və yan güzgülərin isidilməsi • •

••İşıq sensoru

nasında yerləşən 



Şirkət barədə

Bu kimi əməkdaşlıqların bariz nümunəsi kimi alman avtoistehsalçısı Daimler AG ilə

premium elektromobil və hibridlərin yaradılması və 2010-cu ildən Geely Holding

Group-un tərkibinə daxil olmuş Volvo Car Group şirkəti ilə birgə daxili yanma

mühərriklərinin layihələndirilməsini göstərmək mümkündür.

Geely – Çinin iri şəxsi avtoistehsalçısı olan, 1986-cı ildə yaradılmış Geely Holding Group qlobal 

şirkətin brendidir.

Hal-hazırda Geely Holding Group konserni istehsalı inkişaf etməyə, avtomobillərinin

model sırasını genişləndirməyə və məhsulunun keyfiyyətini təkmilləşdirməyə davam

edir. Qeyd olunanlar həmçinin qərb şirkətlərinin satın alınması və texnologiya və

innovasiyalar sahəsində xarici müəssisələrlə əməkdaşlıq etməklə həyata keçirilir.

Geely Holding Group-un önəmli satın 

almalarından 2017-ci ildə ABŞ-in uçan

avtomobillərin yaradıcısı Terrafugia Inc., 

Britaniyanın Lotus Cars Ltd şirkətinin

səhmlərinin nəzarət paketinin və Malayziya 

şirkəti Proton Holdings Berhad-ın 49,9%

səhmlərinin əldə olunmasını qeyd etmək olar. 

Bundan savayı, 2016-cı ildə Geely Holding 

Bundan savayı, şirkət Çin, İsveç, İngiltərə və 

Almaniyada elmi-tədqiqat mərkəzləri, Şanxay, 

Götebörq, Barselona, Kaliforniya və 

Koventridə isə dizayn mərkəzlərinə malikdir.   

Şirkətin beynəlxalq mühəndislər 

komandasının texnoloji nailiyyətlərindən biri 

kompakt avtomobillər üçün nəzərdə

tutulmuş CMA (Compact-segment Modular

Group və Volvo Car Group gənc auditoriya 

üçün nəzərdə tutulmuş Lync&Co birgə 

müəssisəsini təsis etmişdilər. 2019-cu il isə 

Geely Holding Group üçün yeni, premium sinif 

elektromobillər brendinin Sinqapurda baş

tutmuş təqdimatı ilə əlamətdar olmuşdur.      

Şirkətin sürətli inkişafının rəhni onun sanballı 

istehsal imkanlarının olmasıdır. Geely Auto 

Group-a Çin ərazisində və onun xaricində 15 

avtomobil zavodu və transmissiya və 

mühərrik istehsalı üzrə 8 zavod məxsusdur.

Architecture), “B” sinif avtomobillər üçün olan 

BMA (B-segment Modular Architecture) və 

elektromobillər üçün PMA (Pure Electric 

Modular Architecture) platformaları da daxil 

olmaqla yeni avtomobillərin istehsalı üçün bir 

neçə növ modul tipli platformaların 

yaradılmasıdır.

Bu kimi texnoloji həllər Geely-yə istehsalatın

səmərəliliyini artıraraq və xərclərin

optimallaşdırılmasına nail olaraq şirkəti yeni 

səviyyəyə çıxarmağa imkan verir.



Texnologiyalar sahəsində beynəlxalq inteqrasiya və istehsal prosesinin bütün etaplarında 

isveç keyfiyyət standartları Geely avtomobillərinin rahat istismarını və yüksək etibarlılığını 

təmin edirlər. Avtomobildə istehsal ilə bağlı yarana biləcək qüsurlar Geely-nin rəsmi servis 

mərkəzində 4 il və ya 100 000 km yürüş ərzində* zəmanət şərtləri çərçivəsində aradan 

qaldırılırlar.
Geely brendi özündə Geely Auto Group, Volvo Car Group və Lotus Car Ltd. kimi 

avtomobilqayırma sahəsinin ekspertlərini  birləşdirən Geely Holding Group-a məxsusdur.

Geely-nin model sırasının dizaynı birbaşa keçmişdə Volvo Car Corporation-ın şef-dizayneri 

olan Piter Hörberinin rəhbərliyi altında işlənir.

Zəmanət və servis

* Avtomobilə şamil olunan zəmanət müddəti hansının tez bitdiyindən asılı olaraq 4 il və ya 100 000 km təşkil edir.

Zəmanət şərtləri barədə daha ətraflı məlumatı “Zəmanət kitabçası”ndan əldə edə bilərsiniz.

NƏ ÜÇÜN GEELY?

4 il
zəmanət
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Geely-Azerbaijan-106676064208211 geely_azerbaijan

Geely Azerbaijan
Bakı, Babək pr., 35A

Telefon: (012) 514 55 03
Mobil: (050) 838 58 58

Rəsmi sayt: www.geely.az 
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