
С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

ДАНЪЧЕН
КРЕДИТ
ЗАВОДСКА N1
ХОМОЛОГАЦИЯ

Отлична проходимост – стоманена рама и понижаващи предавки Ниски разходи за поддръжка

Товароносимост – 1050 кг. Бърза доставка на резервни части

Модерен икономичен и екологичен дизелов двигател Сервизни центрове в цялата страна

Богато стандартно оборудване включено в цената Богата гама аксесоари

Най-добро съотношение цена /качество/ продукт Специални версии

ЦЕНОВА ЛИСТА ДИЗЕЛ

5 ГОДИНИ ИЛИ 100 000 км ГАРАНЦИЯ



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Оne
Задвижване

Надеждно 4х4 задвижване от Borg Warner; 4 двигателни колела (4х4); Демултипликатор с електронно задействане – бързи и бавни 
скорости (4х4).Раздатъчна кутия с електронно задействане (4х4);

Сигурност
ABS, EBD, Вентилирани предни и задни дискови спирачки; ISOFIX точки за закрепване на детски седалки;
Въздушни възглавници за шофьора и пасажера; Електронен имобилайзер;
Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите, носеща рама; Автоматично заключване на вратите след 20км/ч;
Енерго-абсорбиращи брони до 8 км/ч; Блокировка на задните врати за деца;
3-точкови предпазни колани за всички места; Предупредителен сигнал за забравени светлини, забравен ключ, 

несложени колани и незатворена врата.Регулируеми по височина пиротехнически предни колани;
Функционалност

Климатична система; Отваряне на капака на резервоара от мястото на шофьора;
Серво-усилване на волана; Електрически регулируеми странични огледала;
Централно заключване с дистанционно управление; Регулируем по височина волан;
Задни прозорци с ръчно управление; Отопление на задното стъкло;
Предни електрически стъкла, авто функция за шофьорското стъкло; Пръскано защитно покритие на товарното пространство.

Аудио и мултимедия
Аудио система: MP3 CD-player, USB вход; Аудио пакет с 6 високоговорителя.
Бутони за управление на аудио системата от волана;

Интериор
Кожен волан; Аналогови уреди на контролното табло с LED инфо дисплей;
Седалки и тапицерия на вратите в текстил; Допълнителен 12V извод в централната конзола;
Двоен подлакътник между предните седалки; Регулируеми по височина подглавници за 4 места;
Сгъваема облегалка на задната седалка; Осветление в купето; спотове за четене за предните места;
Жабка за предмети със заключване; Пакет пушачи – пепелник и запалка.

Външен вид
Дневни светлини в долната част на предната броня; Подготовка за заден асистент за паркиране;
Електрическо регулиране на фаровете по височина; 16-инчови лети джанти с 6 лъча и гуми размер 235/70R16;
Светлини за мъгла в задната броня; Пълноразмерна резервна гума с алуминиева джанта;
Брони и странични лайсни в цвета на автомобила; Предни и задни калобрани;
Тонирани стъкла; Хромирани странични огледала.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЦЕНИ С ДДС
Пакети 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стандартно оборудване ниво One √ √ √ √ √ √ √ √ √
Асистент за паркиране в задната броня √ √ √ √ √ √ √ √
Външна релса с куки за закрепване на товари √ √ √
Предпазна рамка между задното стъкло и товарния отсек √ √ √
Механично блокируем заден диференциал √ √
Кожен салон със средна част на седалките в перфорирана кожа √ √ √ √ √
TPMS  – система за мониторинг на налягането в гумите √ √ √ √ √
Електро-хроматично огледало за обратно виждане √ √ √ √ √
Хромирани дръжки на вратите √ √ √ √ √
Задни стъкла с електрическо регулиране √ √ √ √ √
Отопление на предните седалки √ √ √

Пакетна цена в лева с ДДС 37 490 37 890 38 290 39 190 39 790 40 290 41 590 40 190 40 690
Пакетна цена в лева без ДДС 31 241 31 575 31 908 32 658 33 158 33 575 34 658 33 491 33 908

ЦЕНОВА ЛИСТА ДИЗЕЛ



Steed 5 е модерен пикап, който диктува тенденциите при автомобилите в своя сегмент. Steed 5 отговаря на предпочитанията 
на потребителите по най-рационалния начин: това е предпочитаният автомобил не само за работна среда, но и за удоволствие. 
Стандартното оборудване на автомобила включва климатик, ABS + EBD, въздушни възглавници, централно заключване, 16‘‘ 
лети джанти, аудио уредба с MP3, дневни светлини и др. Отличната цена, богато оборудване, висока надеждност и практичност 
превръщат Steed в лидер в сегмента и № 1 пикап на световните пазари и в България. Steed е 16 поредни години №1 на пазара в 
Китай и водещ в страни като Австралия, Италия, Южна Африка и други.

От втората половина на 2014г., Steed 5 се предлага и в специални модификации – Hunter, Premium, Professional и Miner.
За последната модификация, Steed 5 спечели специалната награда на Top Geat България – Работяга на годината. Повече 
информация можете да намерите на www.greatwall.bg или в най-близкото до вас дилърство.
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Двигател 2.0TCI 139 к.с.

Технически данни
Дължина 5040 мм Минимум просвет с пълно натоварване 194 мм

Широчина 1800 мм Преден/заден ъгъл на заход 30/240

Височина 1730 мм Товароносимост 1050 кг.
Междуосие 3050 мм Обем на резервоара 70 л.

Дизелов редови 4-цилиндров common-rail със 7-точково впръскване, турбо-компресор с променлива геометрия и 
междинен охладител.

Обем на двигателя 1996 куб. см.
Максимална мощност 139 к.с.

Максимален въртящ момент 305 Нм
Скоростна кутия 6-степенна ръчна

Ускорение 0-100км/ч 12,7 сек
Максимална скорост 160 км/ч

Среден разход 8,6 л/100 км
СО2 вредни емисии 222 г/км

0700 10 109 greatwall.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА ДИЗЕЛ
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ЦЕНОВА ЛИСТА ДИЗЕЛ



С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

ДАНЪЧЕН
КРЕДИТ
ЗАВОДСКА N1
ХОМОЛОГАЦИЯ

Отлична проходимост – стоманена рама и понижаващи предавки Ниски разходи за поддръжка
Товароносимост – 1050 кг. Бърза доставка на резервни части
Надежден атмосферен бензинов двигател Сервизни центрове в цялата страна
Богато стандартно оборудване включено в цената Богата гама аксесоари
Най-добро съотношение цена /качетсво/ продукт Специални версии

ЦЕНОВА ЛИСТА БЕНЗИН

5 ГОДИНИ ИЛИ 100 000 км ГАРАНЦИЯ

ДВИГАТЕЛ 2.4i 122 к.с. ЗАДВИЖВАНЕ 4х4 ОБОРУДВАНЕ - НИВО One31 990 с ДДС



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Оne
Задвижване

Надеждно 4х4 задвижване от Borg Warner; 4 двигателни колела (4х4); Демултипликатор с електронно задействане – бързи и бавни 
скорости (4х4).Раздатъчна кутия с електронно задействане (4х4);

Сигурност
ABS, EBD, вентилирани предни дискови и барабанни задни спирачки; ISOFIX точки за закрепване на детски седалки;
Въздушни възглавници за шофьора и пасажера; Електронен имобилайзер;
Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите, носеща рама; Автоматично заключване на вратите след 20км/ч;
Енерго-абсорбиращи брони до 8 км/ч; Блокировка на задните врати за деца;
3-точкови предпазни колани за всички места; Предупредителен сигнал за забравени светлини, забравен ключ, 

несложени колани и незатворена врата.Регулируеми по височина пиротехнически предни колани;
Функционалност

Климатична система; Отваряне на капака на резервоара от мястото на шофьора;
Серво-усилване на волана; Регулируем по височина волан;
Централно заключване с дистанционно управление; Отопление на задното стъкло;
Предни и задни електрически стъкла, авто функция за 
шофьорското стъкло;

Аудио и мултимедия
Аудио система: MP3 CD-player, USB вход; Аудио пакет с 6 високоговорителя.
Бутони за управление на аудио системата от волана;

Интериор
Волан и тапицерия на вратите в кожа; Аналогови уреди на контролното табло с LED инфо дисплей;
Тапицерия на седалките в текстил; Допълнителен 12V извод в централната конзола;
Двоен подлакътник между предните седалки; Регулируеми по височина подглавници за 4 места;
Сгъваема облегалка на задната седалка; Осветление в купето; спотове за четене за предните места;
Жабка за предмети със заключване; Пакет пушачи – пепелник и запалка.

Външен вид
Дневни светлини в долната част на предната броня; Подготовка за заден асистент за паркиране;
Електрическо регулиране на фаровете по височина; 16-инчови лети джанти с 6 лъча и гуми размер 235/70R16;
Светлини за мъгла в задната броня; Пълноразмерна резервна гума с алуминиева джанта;
Брони и странични лайсни в цвета на автомобила; Предни и задни калобрани;
Тонирани стъкла; Хромирани странични огледала.

ЦЕНОВА ЛИСТА БЕНЗИН

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
Външна релса с куки за закрепване на товари; 130 лв.
Електрически регулируеми странични огледала; 190 лв.
Предпазна рамка между задното стъкло и товарния отсек; 190 лв.
Алармена система; 270 лв.
Асистент за паркиране в задната броня; 350 лв.
Защитно покритие на товарното пространство; 490 лв.
Цвят металик; 690 лв.
Кожен салон със средна част на седалките в перфорирана кожа; 1 290 лв.
Фабрична газова уредба, комплект за ремонт на гуми и пълноразмерна резервна гума в товарното пространство; 2 390 лв.
Механично блокируем заден диференциал. 1 290 лв.



Steed 5 е модерен пикап, който диктува тенденциите при автомобилите в своя сегмент. Steed 5 отговаря на предпочитанията 
на потребителите по най-рационалния начин: това е предпочитаният автомобил не само за работна среда, но и за удоволствие. 
Стандартното оборудване на автомобила включва климатик, ABS + EBD, въздушни възглавници, централно заключване, 16‘‘ 
лети джанти, аудио уредба с MP3, дневни светлини и др. Отличната цена, богато оборудване, висока надеждност и практичност 
превръщат Steed в лидер в сегмента и № 1 пикап на световните пазари и в България. Steed е 16 поредни години №1 на пазара в 
Китай и водещ в страни като Австралия, Италия, Южна Африка и други.

От втората половина на 2014г., Steed 5 се предлага и в специални модификации – Hunter, Premium, Professional и Miner.
За последната модификация, Steed 5 спечели специалната награда на Top Gear България – Работяга на годината. Повече 
информация можете да намерите на www.greatwall.bg или в най-близкото до вас дилърство.
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Двигател 2.4i 122 к.с.

Технически данни
Дължина 5040 мм Минимум просвет с пълно натоварване 194 мм

Широчина 1800 мм Преден/заден ъгъл на заход 30/240

Височина 1730 мм Товароносимост 1050 кг.
Междуосие 3050 мм Обем на резервоара 70 л.

Бензинов редови 4-цилиндров, електронно управление на запалването

Обем на двигателя 2378 куб. см.
Максимална мощност 122 к.с.

Максимален въртящ момент 200 Нм
Ускорение 0-100км/ч 13,0 сек
Максимална скорост 160 км/ч

Среден разход 12.0 л/100 км
СО2 вредни емисии 282 г/км

Скоростна кутия 5 степенна ръчна

0700 10 109 greatwall.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА БЕНЗИН
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ЦЕНОВА ЛИСТА БЕНЗИН


