
 

 

Great Wall H5 
Аксесоари одобрени от производителя 

Промоционална ценова листа Април 2016г. 
 

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 музика – 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® тел. система с дисплей и стерео аудио стрийминг 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 

   
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Асистент за паркиране на заден ход   
(ACCPT4 / FCEH20002) 

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. 

 

   

Странични овални тръби с пластмасови степенки 
(GPO/282/IX /FCIH20002) 

930 лв.   632 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  
(P/282/IX /FCIH10002) 

880 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. 

  

Метални защити  
(21111.2007.1 /FCOS10001) 

590 лв. 

 

 Специално разработени за Great Wall H5 
 Комплект от 3 части, предпазващи двигателя, скоростната 

кутия и раздатъчната кутия 
 Предпазват компонентите от наранявания 
 Изработени от здрава стомана  
 Покритие с прахово боядисване от италианска полимерна 

боя 
 Лесен монтаж и поддръжка, без нужда от пробиване. 

   
   

Теглич  
(LMTB001+LMKW001/FCTH10001+FCTH20001) 

820 лв.   450 лв. 

 

 Статичен теглич; 
 Специално разработен за 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. 

-32% 

-45% 



 

 

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

Промоционалните условия на аксесоари са валидни за ограничени количества. За повече 

информация моля обърнете се към най-близкия до Вас Great Wall дилър. 

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

останали аксесоари 

 


