
 

 

HOVER H5 
Фабрично монтирани аксесоари 

 
Интерфейсна алармена система 270 лв. 

 

 Интерфейсна алармена система; 
 Управлявана от вграденотo в ключа дистанционно управление на 

централното заключване; 
 Допълнително дистанционно управление за вторият ключ; 
 Обемен датчик; 

   
Bluetooth® телефонна система 250 лв. 

 

 Multipoint: Осигурява едновременна работа на два телефона. 
При приет разговор от единия телефон можете да приемете или 
откажете разговор от другия; 

 Малък и удобен панел с бутони за управление; 
 Високо-чувствителен микрофон с възможност за настойка на 

чувствителността и посоката на приемане; 
 Автоматично заглушаване на звука от аудио уредбата; 
 Възможност за гласово набиране ако то се подържа от телефона; 
 Възможност за запаметяване на 8 телефона; 
 Bluetooth® V2.1 + EDR. 

   
Bluetooth® тел. система с дисплей и стерео аудио стрийминг 330 лв. 

 

 Multipoint: Осигурява едновременна работа на два телефона. 
При приет разговор от единия телефон можете да приемете или 
откажете разговор от другия; 

 Цветен TFT дисплей; 
 Възпроизвеждане както на глас при телефонен разговор, така и 

музика чрез говорителите на аудио системата на автомобила; 
 Специални бутони за управление на музиката възпроизвеждана 

от телефона; 
 Високо-чувствителен микрофон с възможност за настойка на 

чувствителността и посоката на приемане; 
 Автоматично заглушаване на звука от аудио уредбата; 
 Възможност за гласово набиране ако то се подържа от 

телефона; 
 Възможност за запаметяване на 4 телефона; 
 Възможност за качване до 4000 контакта ( по 1000 контакта от 

phonebook на всеки записан телефон към системата); 
 Вграден четец на SIM карта за по лесно качване на контактите от 

вашия телефон (phonebook); 
 Bluetooth® V2.1 + EDR. 

   
Асистент за паркиране на заден ход 350 лв. 

 

 Лесно паркиране във всякакви ситуации; 
 Автоматично самоактивиращ се; 
 Минимално разстояние 22 см от всички страни; 
 Широкоъгълен, с минимална “сляпа” зона; 
 Звуков сигнал с настройка на силата на звука; 
 4 датчика за паркиране. 

  



 

 

Предна защита 590 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и сигурност; 
 Иноксови тръби с диаметър 63 мм; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Преден бул-бар с надпис 490 лв. 

 

 Спортен дизайн и олекотена конструкция; 
 Перфектно решение за допълнителна здравина и 

сигурност; 
 Иноксови тръби с диаметър 63 мм; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Дизайнерски надпис; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Преден бул-бар 590 лв. 

 

 Спортен дизайн и олекотена конструкция; 
 Перфектно решение за допълнителна здравина и 

сигурност; 
 Иноксови тръби с диаметър 76 мм; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Странични овални тръби с алуминиеви степенки 850 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Странични овални тръби 850 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Странични степенки 790 лв. 

 

 По-лесен достъп до автомобила; 
 Перфектно решение за допълнителна здравина и 

сигурност; 
 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 



 

 

   
Задна защита 390 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Предпазва купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходяща за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Пакет Trapper 1 440 лв. 

 

 Преден бул-бар и странични овални тръби; 
 Перфектно решение за допълнителна здравина и 

сигурност; 
 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Пакет Fisherman 1 340 лв. 

 

 Преден ролбар с дизайнерски надпис, странични овални 
тръби с алуминиеви степенки; 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила. 

   
Теглич 820 лв. 

 

 Статичен теглич; 
 Специално разработен за Hover H5; 
 Максимално хоризонтално натоварване – 2000кг. 
 Максимално вертикално натоварване в точката на 

закрепяне – 120 кг; 
 Максимална D-стойност – 11 kN; 
 Електрическа инсталация със 7 пина и централен модул. 

Всички горе-посочени цени са с включен ДДС и монтаж. 

ГАРАНЦИЯ: 5 години за аларма, Bluetooth и асистент за паркиране на заден ход; 2 години за 
всички останали аксесоари 

 


