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ОТНОСНО: Оферта за автомобил DONGFENG 
 
Във връзка с проявен от Ваша страна интерес, Ауто Италия ЕАД има удоволствието да Ви представи нашата най-добра 
оферта, както следва: 
 

DONGFENG IX5 

 
*Изображението е илюстративно 

 
Технически характеристики: 

Размери 
 

Дължина - ширина - височина (мм) 4685*1865 *1645  

Колесна база (мм) 2790  

Обем на багажник 779л. 
 

Двигател / SFG15TA 
 

Работен обем (л) 1498 

Максимална мощност (кВ) 107 кВ / 5600 Нм 

Максимален въртящ момент (Нм) 220 Нм /1800-4000 об/мин 

Тип на трансмисията CVT (VT3) 

Режими на шофиране Normal/Sport/Winter 

Евро норма EURO VI 
 

Ходова част 
 

Предаване Предно 

Предно окачване Независимо окачване MacPherson 

Задно окачване Независимо Multi-Link 

Спирачки Предни и задни дискови 

Управление EPS (Електрическо серво управление) 

Гуми 235/50 R18 
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WLTP - вредни емисии и разход на гориво 
 

 CO2 Емисии Разход на гориво 

LOW phase 274.31 g/km 12.125 l/100km 

MID phase 195.13 g/km 8.631 l/100km 

HIGH phase 186.51 g/km 8.250 l/100km 

EXTRA HIGH phase 254.43 g/km 11.248 l/100km 

COMBINED 224.02 g/km 9.906 l/100km 
 
ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: 
 
ЕКСТЕРИОР 

• Външен цвят – металик; 

• Хромирани лайстни на прозорците 

• Автоматични LED фарове с функция „Изпращане към дома“; 

• Регулиране на фаровете по височина; 

• Фарове за мъгла; 

• Дневни LED светлини; 

• LED мигачи; 

• Стъклен панорамен покрив; 

• LED трета стоп светлина; 

• Автоматично включване на фаровете; 

• Предпазна кора под двигателя; 

• Антена тип перка на акула; 
 

ИНТЕРИОР 

• Цвят на салона – черен; 

• Сенник за водача и пътника с огледало и осветление; 

• Електро хроматично огледало за задно виждане; 

• Интериорно осветление; 

• Осветление в багажното отделение; 

• Дръжки на вратите в цвета на купето  

• Отделение за съхранение на вещи (жабка); 

• 60/40 делими задни седалки; 

• Централно отделение за съхранение на вещи; 

• Подлакътник за втори ред седалки; 

• Мултифункционален регулируем волан; 

• Ергономични седалки от кожа; 

• Поставка за чаша; 

• Кит пушачи (запалка+пепелник) 

• Седалка за водача с регулация в 6 посоки; 

• Седалка за пътника до водача с регулация в 4 посоки; 
 
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСТНОСТ 

• EBA - Електрически спирачен ассистент; 

• EPB - Електрическа паркинг спирачка с Hill assist; 

• TPMS - Система за мониторинг на налягането в гумите; 

• ABS/EBD; 

• Предни въздушни възглавници; 

• Предни и задни въздушни възглавници за глава; 

• Странични въздушни възглавници тип завеса; 

• Сензори за паркиране при заден ход; 

• Камера за паркиране на заден ход; 

• Двутонов клаксон; 

• 12V извод; 

• Аларма; 
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ФУНКЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

• PEPS (Безключово отваряне и стартиране); 

• Адаптивен круиз контрол; 

• Автоматичен климатик (двузонов); 

• 10,25” сензорен екран (Bluetooth телефон + FM / AM ESC радио, избор на няколко езика) / Интернет 
система Lin Os(4.0); 

• Ел. прозорци с управление от ключа; 

• Централно заключване с дистанционно управление; 

• Ел. сгъваеми огледала; 
 
ЦВЕТОВЕ 

 

 
 
 

Стандартна цена                                                                                     66 200 лева с ДДС 
 
Специална цена                                                                                      61 800 лева с ДДС 
 
 

ГАРАНЦИИ 

 

Гаранцията на автомобила от производителя е 7 (седем) години или 150 000 км от датата на първа 

регистрация, което настъпи първо. Гаранцията се прилага за нови автомобили с изключение на 

таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили. 

 

Условията на предоставените търговски гаранции са описани подробно в сервизните книжки към всеки 

автомобил или в други придружаващи документи, като тези гаранции са отделни и независими от 

приложимата законова гаранция на автомобила.  

 

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ 

 

Всички горепосочени цени са с включени мита, съответните еко такси, митнически сборове и са платими 

в български лева. 

 

Настоящата оферта е валидна до пет работни дни и/или до изчерпване на количествата. 

В случай, че клиент приеме отправената оферта, страните сключват договор за поръчка. Условие за 

влизане в сила на поръчката е клиентът да е направил авансово плащане в размер на 10% от цената на 

автомобила. 

 

 

В очакване на положителен отговор, оставаме на разположение за всякакви допълнителни въпроси. 

 

С уважение, 

Сюзанна Маринова 

Мениджър продажби 

Ауто Италия ЕАД 

София, бул. „Христофор Колумб” № 43  

Avto Union Centre 

Mobile: 0897 009 098 

e-mail: s.marinova@autoitalia.bg   
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