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МОДЕЛ ГОРИВО МОЩНОСТ СКОРОСТНА 
КУТИЯ 

ЗАДВИЖВАНЕ НИВО НА 
ОБОРУДВАНЕ 

ЦЕНА С ВКЛ. ДДС 

POER Commercial Бензин 190 к.с. 6 МТ 4WD One 65 990  

Гаранция 5 години или 150 000 км., което от събитията настъпи първо 

Настоящата ценова листа не представлява търговска оферта 

За актуални условия за покупка и наличности, моля свържете се с най-близкия до Вас оторизиран представител на GWM България 

Дистрибуторът си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочената информация 

 

ТАНДЕР 
КОРПОРАЦИЯ 
Бургас 

+359 56 808 888 

КООПЕРАЦИА 
АУТОМОТОР 
Варна 

+359 885 880 340 

ДЖЕСИКА 
Монтана 

+359 888 327 073 

АВТО СТИЛ 
Плевен 

+359 64 807 680 

МОТОЕКСПЕРТ 
Пловдив 

+359 889 814 998 

ЕС ТРАНС 
Русе 

+359 886 858 045 

ТАНДЕР 
КОРПОРАЦИЯ 
София 

+359 893 330 925 

МИТВАС 
София 

+359 2 892 38 38 

САМ 

Благоевград 

+359 877 277 569 
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ POER COMMERCIAL 

 

ЗАДВИЖВАНЕ | ТРАНСМИСИЯ | ОКАЧВАНЕ 

BorgWarner TOD интелигентно 4x4 задвижване | Раздатъчна кутия с компютърно управление | Демултипликатор с електронно 

задействане - бързи и бавни скорости 

СИГУРНОСТ 

ABS+EBD+TCS+RMI+ESC, предни дискови спирачки | ESP - електронна система за стабилност | BAS - спирачен асистент | 

HAC/HDC - асистенти подпомагащи спускането и потеглянето по наклон | TPMS – система за мониторинг на налягането в гумите 

| ESS - автоматично задействане на аварийните светлини при внезапно спиране | Предни въздушни възглавници за шофьора и 

пасажера | Електронен имобилайзер | Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите | Стоманена носеща рама | 

Енерго-абсорбиращи брони | Регулируеми по височина 3-точкови колани | Предупредителна светлинна сигнализация за 

несложен колан на шофьора и отворени врати | Автоматично заключване на вратите след 15 км/ч / "Детско заключване" на 

задните врати | ISOFIX - система за закрепване на детско столче | Прекъсване притока на гориво в случай на ПТП 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Климатик с поленов филтър | Кормилна уредба с хидравличен усилвател | Хидравлична ръчна спирачка | Регулируем волан в 

две посоки | Сензори за паркиране – задни | PDC + CTA - система за контрол на дистанцията при паркиране назад, 

предупреждаваща за напречен трафик | Cruise control система с управление от волана | Централно заключване с 

дистанционно управление | Предни и задни ел.стъкла | Отопляеми ел.регулируеми странични огледала с ръчно прибиране 

към купето и вградени мигачи | Отопляемо предно стъкло | Отопляемо задно стъкло | Пръскано защитно покритие на 

товарното пространство | Пълноразмерна резервна гума със стоманена джанта 
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АУДИО СИСТЕМА 

Радио + USB | Аудио система с 4 говорителя | Bluetooth система за връзка с телефон | Мултифункционален волан с управление 

на аудиосистемата, cruise control, bluetooth 

ИНТЕРИОР 

Полиуретанов волан | Тапицерия вратите в кожа | Текстилни седалки | Отопление на предните седалки | 6-позиционно ръчно 

регулиране на шофьорската седалка | 4-позиционно ръчно регулиране на пасажерската седалка | Централен подлакътник 

между предните седалки | Борд компютър с управление от волана | Регулиране на осветлението на инструменталното табло | 

Допълнителен 12V извод в централната конзола | Регулируеми по височина подглавници за всички места 

ЕКСТЕРИОР 

Халогенни фарове | Дневни светлини | Електрическо регулиране на фаровете по височина | Предна и задна броня в цвета на 

автомобила | Тонирани задни стъкла | 17-инчови лети джанти с гуми размер  | Специално антикорозионно покритие на 

каросерията 

 

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Цвят металик      690 

Блокировка на заден диференциал  2290 
*посочените цени са в лева с вкл. ДДС 
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РАЗМЕРИ И ТЕГЛА 
Дължина (мм)                     5665 

Височина без релси (мм)    1883 

 
Широчина (мм)     1882 
Междуосие (мм)     3470 
Пътен просвет (мм)     210 
Преден/ заден ъгъл на заход    25°/25° 
  
Брой врати      4 
Брой места      5 
  
Размер на товарно пространство    
Д х В х Ш (мм)       1760 х 540 х 1520 
 
Собствено тегло на автомобила (кг)   2045 
Максимално допустимо тегло (кг)   3095 
Полезен товар (кг)     1050 
Резервоар (л)      70 

 
ДВИГАТЕЛ И ТРАНСМИСИЯ 
Двигател-работен обем (cm3)    1967 
Максимална мощност / об. мин   190 / 4000-5500 
Макс. въртящ момент / об. мин   360 / 1800-3600 
Скоростна кутия     Механична 
Брой предавки      6 

 
РАЗХОД НА ГОРИВО 
Разход на гориво-градско (л/100км)   15.9 
Разход на гориво-извънградско (л/100км)   10.8 
Разход на гориво-комбиниран (л/100км)   12.6 

Гориво       Бензин 
Екологична норма     EURO VI 
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ЦВЕТОВЕ 

 
 
 
 

 

 

BLACK WHITE BLUE 

Настоящата ценова листа не представлява търговска оферта. За актуални условия за покупка и наличности, моля свържете 
се с най-близкия до Вас оторизиран представител на GWM България. 
Използваните снимки са илюстративни и могат да варират в зависимост от различните модели и конфигурации. 
Дистрибуторът си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочената информация. 
 

SILVER BROWN 


