ЦВЕТОВA ГАМА

ЦЕНОВА ЛИСТА
Ниво One

49 990

лв.
с вкл. ДДС

Sky Silver

Titanium White

Pearl Black

Noble Gray

Ниво Star

54 990

лв.
с вкл. ДДС

ИНТЕРИОР

5

години или
100 000 км.
гаранция

Възможност за
данъчен кредит

0700 10 109
www.greatwall.bg

Снимките са илюстративни. Производителят запазва своето право да променя посочените цени
и спецификации, без предварително уведомление.

ЦЕНОВА ЛИСТА
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ НИВО STAR (ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО ONE)

STEED 7 обединява в себе си практичност, технология и сигурност. Моделът се отличава от своите
предшественици с още по-голямо междуосие, по-голям пътен просвет и по-голямо товарно
пространство.
Мултифункционален по своята същност, Steed 7 е първият пикап от гамата на GWM, който залага на
комфортен интериор, присъщ за всеки пътнически автомобил.

Кутия за съхранение на слънчеви очила

Аудио система с 6 говорителя

Кожени седалки

Автоматични фарове и чистачки

Отопление на предните седалки

Автоматичен климатик с поленов филтър

6-позиционно ел. регулиране на шофьорската седалка
Камера за заден ход
Странични въздушни възглавници и въздушни възглавници тип завеса

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ - НИВО ONE
ШАСИ И КОРМИЛНА УРЕДБА

Сензори за паркирани - задни

Borg-Warner TOD Интелигентно 4WD задвижване

Предни въздушни възглавници

Кормилна уредба с хидравличен усилвател

Предни 3-точкови предпазни колани, регулируеми по височина

ЕКСТЕРИОР

Газова уредба

Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите
Предупредителен сигнал за непоставен колан, отключена врата, забравен ключ;

ИНТЕРИОР
Тапицерия на вратите в кожа
Кожен волан с управление на аудио системата + Bluetooth
+ Cruise Control

690 лв.
2590 лв.
1290 лв.

РАЗМЕРИ И ГАБАРИТИ

1680

Предни и задни ел. стъкла
29

23
800

Предни / задни фарове за мъгла
Дневни светлини

СИГУРНОСТ

Висока трета стоп светлина
Ел. регулиране на фаровете по височина
Разширяване зоната на осветеност при завой

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
Климатик с поленов филтър

3350

1245

1515

5395

СВЕТЛИНИ

4-позиционно ръчно регулиране на седалката на пасажера

0700 10 109
www.greatwall.bg

690 лв.

СТЪКЛА И ОГЛЕДАЛА

6-позиционно ръчно регулиране на шофьорската седалка

TPMS (Система за мониторинг на налягането в гумите)

x

4 говорителя

Отопление на задно стъкло и предното стъкло в областта на чистачките

HHC (система, подпомагаща потеглянето по стръмни наклони)

Кожени седалки

МР5 + радио + USB

12V изход в централната конзола

ESP (електронна стабилизираща система)

◌
◌
◌

1290 лв.

МУЛТИМЕДИЯ

Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала с вградени LED мигачи и ръчно
прибиране към купето

ABS (антиблокираща система), EBD (електронно разпределение на спирачното усилие), BA (спирачен асистент)

x

Цена с вкл. ДДС

Мултимедийна система с голям сензорен екран

Cruise Control
Текстилни седалки

◌
◌
◌
◌

Автоматично отключване на вратите при ПТП
ISOFIX - система за закрепване на детско столче
Централно заключване с дистанционно управление

Специално антикорозионно покритие на каросерията

◌

Ролбар за товарното отделение
Цвят металик

Размер на гумите 235/70 R16
Пръскано защитно покритие на товарното пространство

Блокировка на заден диференциал

Автоматично заключване на вратите след 15 км/ч

16'' алуминиеви джанти
Пълноразмерна резервна гума със стоманена джанта

STAR

1740

Вентилирани предни / солидни задни дискови спирачки

ONE

480

Регулируем волан

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

1800

РАЗМЕРИ
Размери: Дължина х широчина х височина (мм)

ДВИГАТЕЛ – БЕНЗИНОВ, 2.4I, 150 К.С.
5395х1800х1740

Работен обем (куб.см.)

2378

Товарно пространство: дължина × широчина × височина (мм) 1680х1460х480

Максимална мощност (к.с.)

150 \ 5500

Междуосие (мм.)

Максимален въртящ момент (об./мин.)

220 при 4000
5МТ

3350

Пътен просвет (мм.)

212

Скоростна кутия

Преден \ заден ъгъл на заход

29 °, 23 °

Вместимост на резервоара (л.)

70

Товароносимост (кг.)

1050

Среден разход на гориво (л./100км.)

11,1

Собствено тегло (кг.)

1815

CO2 емисии при смесен цикъл на движение (гр./100км.) 255

