
Ниво One Ниво Star
Двигател с ДДС с ДДС

1.5i VVT 97 к.с. 20 990 22 990

ЦЕНОВА ЛИСТА

5 ГОДИНИ ИЛИ 100 000 КМ ГАРАНЦИЯ



ЦЕНОВА ЛИСТА
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Оne

Сигурност
Обезопасена енерго-абсорбираща телескопична кормилна колона; Предна и задна енерго-абсорбиращи брони;
ABS, EBD, Предни и задни дискови спирачки; „Детско заключване“ на задните врати;
ВА – спирачен асистент; Прекъсване притока на гориво в случай на ПТП;
Деформационно устойчиво купе/ усилващи предпазни греди във 
всички врати;

Имобилайзер;
Въздушна възглавница за шофьора/пасажера;

3-точкови предпазни колани за всички места / Предните – 
пиротехнически и с регулиране по височина;

Предупредителни сигнали за забравени светлини, забравен ключ, 
несложени колани и отворени врати.

Функционалност
Климатична система; Предни и задни ел. стъкла, импулсна функция за сваляне на 

шофьорското стъкло;Хидравлично сервоусилване на волана;
Борд компютър; Ел. регулируеми странични огледала за обратно виждане с 

вградени LED мигачи;Централно заключване с дистанционно управление;
Сгъваем ключ 2 бр.; Отваряне на капачето на резервоара от мястото на шофьора;
12V изводи в купето; Отваряне на багажника от мястото на шофьора/ Дистанционно 

отваряне на багажника от ключа.Задно стъкло с отопление;
Волан с регулиране по височина;

Аудио и мултимедия
Аудио пакет: 4 бр. високоговорители; Аудио система: MP3 CD-player, USB порт и AUX вход.

Интериор
Салон в текстил; 60:40 сгъваема облегалка на задната седалка;
Подлакътник между предните две седалки; ISOFIX закрепване на детски седалки;
Цвят на интериора – черно/бежово; Аналогови и дигитални уреди на контр. табло, LСD 

информационен дисплей;Ръчно регулируема седалка на пасажера в 4 посоки;
Регулируеми по височина подглавници за четири места; Дигитален часовник;
Помещения за вещи в предните врати и багажното отделение; Осветление в купето и багажното отделение;
Ръкохватки на тавана; Огледало за обратно виждане с функция против заслепяване;
Пепелник и запалка; Огледало в сенника на предния пасажер.

Външен вид
Халогенни фарове / Ел. регулиране по височина; Тонирани стъкла;
Задни светлини за мъгла; Високо монтирана трета стоп светлина;
LED DRL - светодиодни дневни светлини; 15‘‘ стоманени джанти с декоративни тасове; гуми 185/65 R15;
Предна и задна брони и дръжки на вратите в цвета на автомобила; Пълноразмерна резервна гума Т125/90R15.
Странични огледала в цвета на автомобила;

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Star /в допълнение към Ниво One/
Автоматична климатична система с поленов филтър; Кожен волан и ръкохватка на скоростния лост;
Ел. сгъване и отопление на страничните огледала за обратно виждане; Ръчно регулируема шофьорска седалка в 6 посоки;
Аудио пакет –6 бр. високоговорители; Светлини за четене на предните места;
Управление на аудио системата от волана; Огледало в сенника на шофьора;
Салон облицован в естествена кожа; Асистент за паркиране в задната броня;
Отопление на предните две седалки с две степени на регулиране; 15‘‘ алуминиеви лети джанти с 8 лъча; гуми 185/65 R15.



Great Wall С30 е просторен и компактен семеен седан. Автомобилът се отличава със своето високо качество – през 2011 г. получава 5 звезди на 
C-NCAP тестове за безопасност. Изцяло алуминиевият двигател 1,5L VVT, съчетан с 5-степенна ръчна скоростна кутия, осигурява ниска консумация 
на гориво и предоставя комфорт при пътуване. Пространството и богатото оборудване на С30 осигуряват пълен комфорт на вашето семейство, 
дори и при по-дълги пътувания, а системите за безопасност на автомобила правят удоволствието още по-пълно. Great Wall C30 претендира да 
бъде лидер сред семейните автомобили от този клас.
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ЦЕНОВА ЛИСТА

Цвят металик 590 лв. Високотехнологична газова уредба с Flash Lube 
технология и комплект за ремонт на гуми 1690 лв.

15‘‘ алуминиеви лети джанти с 8 лъча (за ниво One) 690 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

Двигател

Бензинов редови 4-цилиндров, с два горни разпределителни вала, променливи фази на газоразпределение и 
електронно управление на запалването. Лекият алуминиев двигател с обем 1,5л и мощност 97к.с., променливите фази на 
газоразпределение и прецизното ECU управление предоставят висока мощност, ниски разходи и EURO 5 нива на вредни 
емисии. Всичко това гарантира удоволствието от шофиране в града и извън него.

Обем на двигателя 1497 куб. см.
Максимална мощност 97 к.с.

Максимален въртящ момент 138 Нм
Трансмисия 5-степенна ръчна

Ускорение 0-100 км/ч 11,3 сек
Максимална скорост 183 км/ч

Среден разход 7,1 л/100 км
СО2 вредни емисии 168 г/км

Технически данни
Дължина 4452 мм Междуосие 2610 мм

Широчина 1705 мм Диаметър на обратен завой 10,5 м.
Височина 1480 мм Обем на багажника 510 л.



0700 10 109 greatwall.bg
Производителят запазва правото си по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени и спецификации.

ЦЕНОВА ЛИСТА

Jazzy Red Pearl Black

Ocean Blue Star Silver

ИНТЕРИОР Бежов Черен


