STEED 5
Аксесоари одобрени от производителя
Интерфейсна алармена система - (FCEA10001)

270 лв

 Интерфейсна алармена система;
 Управление от вграденотo в ключа дистанционно за
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 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 - (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 свързаното
устройство);
 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.

Мултимедийна система с навигация WinCE 6.0 – (FCES40002)

950 лв 750 лв

 Двуядрен процесор с висока производителност АRM11+DSP
800Mhz;
 256MB DDR оперативна памет, външна памет до 32GB;
 Дигитален сензорен екран с резолюция 800*480;
 FM/AM радио, памет за 30 станции;
 Дигитален усилвател с мощност 4*50W;
 Управление на аудио системата от волана;
 Вградена GPS навигационна система;
 Bluetooth телефонна система;
 Синхронизация на телефонния указател;
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества
на склад.

Заден асистент за паркиране - (FCES20001)







Лесно паркиране във всякакви ситуации;
Автоматично активиране при включване на задна скорост;
Минимална дистанция 22 см;
Широк обхват с минимална „мъртва“ зона;
Два сензора за паркиране;
Звуков сигнал с възможност за промяна на силата.

Hardtop без прозорци - (FCHS10001)









350 лв

3 090 лв

Разработен специално за Steed 5;
Подходящ за всякакви атмосферни условия;
Намалява аеродинамичното съпротивление и разхода на гориво;
Произведен от фибростъкло;
Удобна задна врата с амортисьори;
Текстилна тапицерия и LED осветление;
Заключване с усилени панти;
Боядисан в цвета на автомобила.

Надлъжни релси за хардтоп - (FCHS20001)

250 лв

 Лесен монтаж на хардтопа;
 Увеличава функционалността на автомобила и капацитета за
товарене;
 Възможност за товарене до 50 кг.

Меко покривало на товарното отделение - (FCHS10004)

595 лв

 Алуминиева носеща рамка;
 Лесно навиване и закрепване на задния прозорец, когато не
се използва;
 Лесно цялостно демонтиране;
 Поддържащи греди;
 Монтаж без пробиване.

Странични овални тръби с пластмасови степенки - (FCIS20001)

930 лв 600 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 овални тръби с алуминиеви степенки - (FCIS20003)

950 лв 870 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 - (FCIS10001)

880 лв 720 лв

 Перфектно решение за допълнителна здравина и
сигурност;
 Предпазват купето от всякакви неравности по пътя;
 Подходящи за най-екстремни условия;
 По-лесен достъп до автомобила;
 Захващане за рамата на автомобила;
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества
на склад.

Преден бул-бар Superbar - (FCIS30002)

820 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.

Ролбар на каросерията - (FCIS40002)

1 250 лв 810 лв

 Перфектно решение за допълнителна здравина и
сигурност;
 Добавено удобство при закрепване на дълги товари;
 Стабилен монтаж за каросерията на автомобила;
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества
на склад.

Статичен теглич със 7 пинов куплунг - (FCTS20002)

630 лв






Статичен теглич;
Специално разработен за Steed 5;
Максимално хоризонтално натоварване – 2000 кг.
Максимално вертикално натоварване в точката на
закрепяне – 120 кг;
 Максимална D-стойност – 11,54 kN;
 Електрическа инсталация със 7 пина.
парт.№(FCTS20003)

Напречни багажни греди-алуминиеви - (FCHS20004)






Специално разработени за Steed 5;
Монтaж директно на кабината на автомобила;
Бърз и лесен монтаж и демонтаж;
Заключващ механизъм;
Товарен капацитет до 50 кг.

Напречни багажни греди-алуминиеви - (FCHS20005)






350 лв

290 лв

Специално разработени за Steed 5;
Монтaж върху надлъжни релси на хардтопа;
Бърз и лесен монтаж и демонтаж;
Заключващ механизъм;
Товарен капацитет до 50 кг.

Комфортно повишено окачване - (FCIOS30001)

2 790 лв

 30 мм повдигане отпред, 30 мм
повдигане отзад;
 Запазва товарния капацитет на
автомобила;
 Подобрява комфорта при движение;
 Разработено специално за Steed
(снимката е илюстративна);
 Окачването позволява монтаж на гуми
245/75R16 (повишава пътния просвет на
автомобила до +43 мм).

Off-road повишено окачване - (FCIOS2003)

2 990 лв

 40 мм повдигане отпред, 40 мм
повдигане отзад;
 Запазва товарния капацитет на
автомобила;
 За използване в тежки и
продължителни офроуд условия;
 Съвместимо с лебедка;
 Разработено специално за Steed
(снимката е илюстративна);
 Окачването позволява монтаж на гуми
235/85R16 (повишава пътния просвет на
автомобила до +76 мм).

Лебедка с монтажен комплект - (FCOS30001)

1 990 лв

 4 309 кг. теглителна сила;
 Дистанционно управление с кабел;
 Равномерно разпределение на
тежестта по цялата предна част на
шасито;
 Разработено специално за Steed 5 от
Superwinch;
 Монтажен комплект Дизел парт.№(FCOS30003)

Комплект стелки от еластомер - (FCMS10001)

95 лв

 Специално разработени за Steed 5;
 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.

Комплект текстилни стелки - (FCMS20001)






95 лв

Специално разработени за Steed 5;
Лого Great Wall;
100 % изкуствен материал – полиaмид;
Водоустойчиви свойства;
С гръб против изплъзване.

Стоманени / дуралуминиеви защити на пода

590 / 890 лв
500 / 820 лв

 Специално разработени за Steed 5;
 Комплект от 3 части, предпазващи двигателя, скоростната
кутия и раздатъчната кутия;
 Предпазват компонентите от наранявания;
 От здрава стомана или неръждясващ дуралуминий;
 Покритие с прахово боядисване от италианска полимерна
боя;
 Лесен монтаж и поддръжка, без нужда от пробиване;
 Стоманени –
парт.№ (FCOS10001)
 Стоманени Euro5 –
парт.№ (FCOS10002)
 Дуралуминиеви Euro5 –
парт.№ (FCOS10004)
 Цената е валидна до изчерпване на наличните количества
на склад.

OSRAM Комбинирани фарове за мъгла и LED дневни светлини
(FCOS20001)







850 лв

Light guide технология – светлини при маневриране;
2 в 1 – дневни светлини и фарове за мъгла;
6000К цветна температура;
Клас на водо и прахозащита - IP67;
Напълно отговаря на ECE-, SAE-, CCC- сертификати;
Висококачествен алуминиев корпус за по-добро
топлоотдаване;
 Енергоспестяващи – до 85% по-малка консумация на ток в
сравнение със стандартните фарове за мъгла.

Off-road LED светлини комплект от 4бр – ( FCOS40002 )

1 000 лв

 Последна Cree LED технология;
 Еднокомпонентен корпус (цялостна отливка) за висока
водоустойчивост;
 Поликарбонатно защитно стъкло;
 Клас на водо и прахозащита IP67;
 CE сертификат;
 Окабеляване;
 Възможност за монтаж върху ролбар в товарно отделение.
o

Допълнителни скоби за монтаж (комплект 2бр.)
за ролбар в товарното отделение 76mm - (FCIS40003)
130 лв.

Оптичен тунинг (3 части) / Преден спойлер
(FCAS20001) / (FCAS20002)








495 / 575 лв.
450 / 540 лв.

Изработен от висококачествена, олекотена ABS пластмаса;
Оптичен тунинг пакет – 2 бр. DRL вежди + предна маска;
Специално разработени за Steed 5;
Цвят – черен мат (основа); боя по поръчка на клиента;
Бърз и лесен монтаж;
Придава индивидуалност и стил на автомобила;
Цената е валидна до изчерпване на наличните количества
на склад.

Стойка за резервна гума - (FCXS20001)

330 лв.

 Сигурно закрепване на резервната гума в товарното
отделение;
 Запазва обема на товарното отделение;
 Бърз и лесен монтаж/демонтаж;
 Специално разработена за Steed 5 с газови уредби.

Ветробрани
(FCHS30001) / (FCHS30002)

115 лв. /125 лв.

(комплект 2бр.) / (комплекти 4 бр.)

 Подобряват аеродинамиката на автомобила
 Намаляват шума в купето.

Всички цени са препоръчителни с включен монтаж и ДДС.
Промоционалните условия на аксесоари са валидни за ограничени количества. За
повече информация, моля обърнете се към най-близкия до Вас Great Wall дилър.
Грейт Уол България запазва правото си да прави промени в цените без
предупреждение.

