
 

 

Great Wall H5 
Аксесоари одобрени от производителя 

Промоционална ценова листа до изчерпване на количествата 
 

Интерфейсна алармена система - (FCEA10001) 270 лв. 

 

 Интерфейсна алармена система; 
 Управлявана от вграденотo в ключа дистанционно 

управление на централното заключване; 
 Допълнително дистанционно управление за втория 

ключ; 
 Обемен датчик; 

 
 

  

Bluetooth® телефонна система - (FCEA30001) 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® телефонна система с дисплей - (FCEA30002) 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; 
 Високо качество на предаваните гласови разговори; 
 Автоматично заглушаване на аудио системата при 

входящо обаждане; 
 Памет с капацитет за максимум 8 телефона, до 1000 

номера; 
   

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

   

Странични овални тръби с алуминиеви степенки - (FCIH20004) 950лв. 760 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Специално разработени алуминиеви степенки с повишена 

здравина; 
 Захващане за рамата на автомобила; 
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества 

на склад; 
 
 

  

   

Странични степенки - (FCIH10002) 880лв. 704 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 

 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Специално разработени степенки с повишена здравина; 
 Захващане за рамата на автомобила; 
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества 

на склад; 

Преден бул-бар Superbar - ( FCIH30004 ) 690лв. 550 лв. 

 

 Спортен дизайн и олекотена конструкция; 
 Перфектно решение за допълнителна здравина и 

сигурност; 
 Иноксови тръби с диаметър φ76 мм; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
Захващане за рамата на автомобила; 
Цената е валидна до изчерпване на наличните количества 
на склад; 

Метални защити - (FCOS10001) 590лв. 500 лв. 

 

 Специално разработени за Great Wall; 
 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; 
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества 

на склад; 
 
 
 
 
 

  

   



 

 

 

 

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. 

 

 

Странични овални тръби с пластмасови степенки - (FCIH20002) 930лв. 744 лв. 

 
 

   Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност; 
 Подходящи за най-екстремни условия; 
 Специално разработени алуминиеви степенки с повишена 

здравина; 
 Захващане за рамата на автомобила; 
Цената е валидна до изчерпване на наличните количества 
на склад; 

Задна защита - ( FCIH40001) 490лв. 392 лв. 

 

 Перфектно решение за допълнителна здравина и 
сигурност;  
 Предпазва купето; 
 Подходяща за най-екстремни условия; 
 Стабилно захващане за рамата на автомобила; 
Цената е валидна до изчерпване на наличните количества на 
склад; 


