Great Wall H6
Аксесоари одобрени от производителя
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

290 лв

 Дистанционно с 3 осветени бутона за бързо и безопасно
опериране
 Неограничено наслаждаване за музиката – благодарение
на директен плейбек и вграден 30W дигитален усилвател.
 Функция мултипойнт – едновременно свързване на 2
телефона
 Функция за зареждане на батерия на телефон;
 Високо качество на предаваните гласови разговори;
 Автоматично заглушаване на аудио системата при
входящо обаждане;
 Запаметяване на последните 8 телефона;
 Включени micro USB и аудио кабели;

Bluetooth® телефонна система с дисплей

390 лв

 Сензорен едноцветен екран
 Неограничено наслаждаване за музиката – благодарение
на директен плейбек и вграден 30W дигитален
усилвател.
 Гласови команди (ако се поддържат от телефона)
 Функция мултипойнт – едновременно свързване на 2
телефона
 Функция за зареждане на батерия на телефон;
 Text to Speech – гласово прочитане на съобщения за
статус и информация;
 International Understanding;
 Високо качество на предаваните гласови разговори;
 Автоматично заглушаване на аудио системата при
входящо обаждане;
 Памет с капацитет за максимум 8 телефона, до 1000
номера

Статичен / Вертикално демонтируем теглич с инсталация 7-пина








780 лв / 1050 лв

Статичен или вертикално демонтируем теглич;
Специално разработени за Great Wall H6 от Bosal;
Максимално хоризонтално натоварване – 2000 кг;
Максимално вертикално натоварване – 120 кг;
Максимална D-стойност - 11 kN;
7-пинова електрическа инсталация;
Вертикално демонтируем теглич – абсолютно скрит зад
бронята, когато е демонтирам, автоматичен заключващ
механизъм, лесен за употреба.

Алуминиева защита за двигател и скоростна кутия

450 лв






Специално разработен за Great Wall H6;
Комплект от 1 защитен елемент;
Предпазва двигателя и скоростната кутия от удари;
Покрит с италианска полимерна боя;
 Лесен монтаж и поддръжка – без необходимост от
пробоване;

Комплект стелки от еластомер

135 лв

 Специално разработени за Great Wall H6;
 Разработени съгласно най-високите стандарти и
технологии, осигуряващи изключително качество и дълъг
живот на продукта;
 Еластомер – материал без мирис на гума, екологично чист,
два пъти по-лек от гумата и пет пъти по здрав. Химически
неутрален;
 4 см бордове от всички страни

Текстилни стелки – Textile






95 лв

Специално разработени за Great Wall H6;
Лого Great Wall;
100 % изкуствен материал – полиемид;
Водоустойчиви свойства;
С гръб против изплъзване;

Стелка за багажното отделение

95 лв

 Специално разработена за Great Wall H6;
 Разработена съгласно най-високите стандарти и
технологии, осигуряващи изключително качество и дълъг
живот на продукта;
 Еластомер – материал без мирис на гума, екологично чист,
два пъти по-лек от гумата и пет пъти по здрав. Химически
неутрален;
 4 см бордове от всички страни

Мултимедийна навигационна система с Android OS

1350 лв









Високоскоростен двуядрен процесор Cortex A9;
1Gb оперативна памет, 8Gb флаш памет;
Слот за външна памет с поддръжка до 32Gb;
Ярък 7“ сензорен дисплей с резолюция 1024*768;
FM/AM радио, памет за 30 станции;
Висока изходна мощност с дигитален процесор – 4х50W;
Управление на системата от бутоните на волана (за нива
Star, Premium и Domino);
 Вградена GPS навигационна система с карти за всички
държави в Европа;
 Вградена WiFi функционалност;
о

Опционален TV тунер – дигитален, MPEG4 (250 лв);

Сгъваема щора за багажното отделение

490 лв

 Изработена от висококачествен пластмасов полимер и
издръжлива кожа;
 Добра гъвкавост и висока якост;
 Скрива съдържанието на багажното пространство;
 Предлага се в бежов и черен цвят;

Надлъжни релси за покрива





490 лв

Изработени от високо качество алуминиева сплав;
Лесен монтаж – без необходимост от пробиване;
Специално разработени за Great Wall H6;
Цвят: сребрист;

Комбинирана светлина – LED дневни светлини и
950 лв
LED фарове за мъгла
 Насочени LED светлини за мъгла
 LED дневни светлини в C-образна форма;
 С възможност за регулиране на светлината;
 Дълъг живот: до 5000 часа;
 Цялостен комплект за подмяна на оригиналните
дневни светлини;
 Свързване към задните светлини за мъгла;
 Лещи с усилена защита срещу вреди от камъчета;

Алуминиеви напречни релси





290 лв

Специално разработени за Great Wall H6;
Монтаж върху надлъжни релси
Капацитет на товарене – 50кг.;
Бърз и лесен монтаж;

* Всички цени са препоръчителни и са в лева с ДДС и включен монтаж

