С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

ДАНЪЧЕН
КРЕДИТ
ЗАВОДСКА N1
ХОМОЛОГАЦИЯ

Ниво One
Двигател
1.5T 143 к.с.

2.0D 143 к.с.

Ниво Star

Задвижване

с ДДС

без ДДС

с ДДС

без ДДС

4Х2

33 990

28 325

36 490

30 408

4Х4

35 990

29 992

39 490

4Х2

37 990

4Х4

39 990

ЦЕНОВА ЛИСТА

Ниво Premium
с ДДС

без ДДС

32 908

41 490

34 575

36 242

45 490

37 908

41 490
33 325

43 490

ЦЕНОВА ЛИСТА
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Оne

Задвижване

Предно задвижване (4х2); 4 двигателни колела (4х4);
“Torque On Demand” 4x4 задвижване с компютърно управление(4х4);

Независимо окачване, McPherson и мултилинк задно.

Сигурност

ABS, EBD, Вентилирани предни и солидни задни дискови спирачки;
ESP – електронна стабилизираща система;
TMPS – система за мониторинг на налягането на гумите;
Предни въздушни възглавници за първия ред седалки;
Бутон за изключване на въздушната възглавница до шофьора;
Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите;
Енерго-абсорбиращи брони до 8км/ч;

ISOFIX точки за закрепване на детски седалки;
Предупредителен сигнал за несложени колани , забравен ключ и забравени светлини;
Предупредителна светлина за несложени колани, незатворена врата;
Автоматично заключване на вратите след 20км/ч; Блокировка на задните врати за деца;
Super Lock – невъзможност за отваряне на вратите след заключване;
Crash Unlock – автоматично отключване на вратите при ПТП;
Anti False Lock – Защита против заключване на вратите при отворена врата;
Прекъсване притока на гориво в случай на ПТП;
Електронен имобилайзер.

Регулируеми по височина 3-точкови колани за всички места; Предните
с пиротехническо притягане;

Функционалност

Електронен автоматичен климатик с поленов филтър;
Въздуховоди на климатичната система за задните места;
Борд компютър;
Индикатор за външната температура;
Индикатор за смяна на скоростите;
Хидравлично серво-усилване на волана;
Централно заключване с дистанционно управление;
Бутон „намери ме“ на дистанционното управление;
Предни и задни ел. стъкла / Авто и функция против прищипване на шофьорското стъкло;
Ел. регулируеми странични огледала в цвета на автомобила;

Фарове с функция „изпрати ме до вкъщи“;
Държач за слънчеви очила;
Волан с регулиране по височина и дълбочина;
DRL – дневни светлини;
Огледала в сенниците на шофьора и пасажера;
Заключване на капачката на резервоара;
PEPS – безключов достъп и стартиране на двигателя
START/STOP система за спестяване на гориво само за 2.0D;
Заден 4-сензорен асистент за паркиране;
Отопляемо задно стъкло с чистачка.

Аудио пакет: брой високоговорители 4 бр.;

Аудио система: MP3 CD-player, RDS радио, USB и AUX вход.

Аудио и мултимедия

Салон в черно или бежово и черно;
Седалки и тапицерия на вратите в текстил;
Ръчно 4-позиционно регулиране на седалката на шофьора;
Сгъваеми подлакътници на предните две седалки;
Регулируеми и асиметрично сгъваеми задни седалки;
Сгъваем подлакътник за задните места с вградени чашкодържачи;
Двойно оптични фарове с халогенни крушки / Ел. регулиране по височина;
Брони в цвета на автомобила / Стр. огледала с мигачи в цвета на автомобила;
Хромирана предна решетка / Хромирани дръжки на вратите;
Тонирани стъкла;

Интериор

Аналогови уреди на контр. табло с LED информ. дисплей и регулиране на осветлението;
Регулируеми по височина подглавници на всички места;
Осветление в купето и багажното отделение; Спотове за четене;
Декоративни прагове от неръждаема стомана;
Пакет пушачи – пепелници отпред и отзад и запалка;
12V изводи в купето и багажното отделение.

Външен вид

Заден спойлер, Високо монтирана LED трета стоп светлина;
17‘‘ алуминиеви лети джанти с 5 двойни лъча; Гуми размер 225/65R17;
Пълноразмерна резервна гума със 17“ алуминиева джанта.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Star /в допълнение към Ниво One/

Странични въздушни възглавници за първи ред седалки;
Странични въздушни завеси за първия и втория ред седалки;
Ел. отопляеми странични огледала;
Цветна камера за заден ход;
Автоматични фарове с датчик за светлина;
Бутони за управление на аудио и блутуут системите от волана;
Аудио пакет – брой високоговорители 6бр.;
Сензор за дъжд с автоматично задействане на чистачките;

Cruise Control система с бутони за управление от волана;
DVD мултимедийна система, 7‘‘ –инчов сензорен LCD дисплей с висока резолюция;
Bluetooth – устройство „свободни ръце“ за мобилен телефон; Аудио стрийминг;
Кожен волан;
Седалки и тапицерия на вратите в кожа;
Ръчно 6-позиционно регулиране на седалката на шофьора;
Твърда делителна преграда в багажното отделение;
Релси за закрепване на багажник на покрива.

Активни подглавници на предните седалки;
Електрическо 10-позиционно регулиране на седалката на шофьора;
Контурни седалки в Premium естествена кожа;

Електрическо 4-позиционно регулиране на седалката на пасажера;
Ел. регулируем стъклен люк.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - Ниво Premium /в допълнение към Ниво Star/

1690mm

ЦЕНОВА ЛИСТА

1565mm
1825mm

905mm

2680mm
4640mm

1055mm

1565mm

Great Wall H6 е ново поколение SUV. Елегантните му форми и модерният дизайн галят окото още при пръв поглед, а просторният и комфортен
интериор го превръщат в практичен SUV , подходящ не само за градска, но и за извънградска среда. Great Wall H6 е отличен с 5 звезди на
C-NCAP тест за безопасност в Китай, като качеството му е подчертано и от редица награди, включително и отличието „Модел на годината“ за
2012 г. в Китай. Great Wall H6 е интелигентен SUV, който превъзхожда другите модели в сегмента със своите характеристики като интериор,
оборудване, пространство, възможности и други. В него се съчетават едни от най-модерните технологии за управление, комфорт и сигурност,
което ви гарантира безопасно и удобно шофиране.

Технически данни
Дължина
Широчина
Височина
Междуосие

4640 мм
1825 мм
1690 мм
2680 мм

Двигател 2.0D 143 к.с.
Дизелов редови 4-цилиндров common-rail, със 7-точково
впръскване и турбокомпресор с променлива геометрия.
Обем на двигателя
1996 куб. см.
Максимална мощност
143 к.с.
Максимален въртящ момент
310 Нм
Скоростна кутия
6-ст механична
Ускорение 0-100км/ч
11,4 сек
Максимална скорост
180 км/ч
Среден разход
6,8 л/100 км
СО2 вредни емисии
175 г/км
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
Цвят металик
Сгъваема щора на багажното отделение

690 лв.
490 лв.

Пътен просвет
Преден/заден ъгъл на заход
Обем на багажника
Обем на резервоара

185 мм
26/22
808-2010 л.
58 л.

Двигател 1.5Turbo 143 к.с.
Бензинов редови 4-цилиндров, турбокомпресор и
междинен охладител.
1479 куб. см.
143 к.с.
202 Нм
6-ст механична
11,2-11,4 сек
180 км/ч
9 л/100 км
207 г/км

Релси за закрепване на багажник на покрива
Отопление на предните седалки

360 лв.
290 лв.

ЦЕНОВА ЛИСТА

Ivory White

Elegant Silver

Modern Grey

Classical Black

Fashion Blue

Alluring Red

ИНТЕРИОР
0700 10 109

Бежов

Черен
greatwall.bg

