
GLORY 580

Ценова листа - валидна от 01.08.2022г.

7 YEARS
WARRANTY

GUARANTEE



Размери

Двигател / SFG15T 

Ходова част

WLTP - вредни емисии и разход на гориво

Дължина - ширина - височина (мм) 4700*1845*1715

Колесна база (мм) 2780

“Дълбочина на багажник (мм) / *при свалени задни седалки 390 - 1960*

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

Евро норма EURO VI

Предаване Предно

Предно окачване Независимо окачване MacPherson

Задно окачване Торсионно окачване

Спирачки Предни и задни дискови

Управление EPS (Електрическо серво управление)

Гуми 225/60 R17

CO2 Емисии Разход на гориво

LOW phase 287.67 g/km 12.855 l/100km

MID phase 217.04 g/km 9.595 l/100km

HIGH phase 203.04 g/km 8.988 l/100km

EXTRA HIGH phase 216.54 g/km 9.558 l/100km

COMBINED 222 g/km 9.829 l/100km

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
ЕКСТЕРИОР

Хромирана предна решетка •
Фарове Lion-eye •
Регулиране на фаровете по височина •
Фарове за мъгла •
Дневни LED светлини •
LED мигачи •
Панорамен отваряем люк със завеса •
LED трета стоп светлина •
Заден спойлер •
Релси за багажник •
Предпазна кора под двигателя •
Антена тип перка на акула •
Интериор

Цвят на салона
Двуцветен

Черно-
кафяв

Поставка за чаша •
Сенник за водача и пътника с огледало и 
осветление •
Механично огледало за задно виждане •
Интериорно осветление •
Осветление в багажното отделение •
Хромирани дръжки на вратите •
Отделение за съхранение на вещи (Жабка) •
Седалки

2+3+2 конфигурация на седалките •
Седалка за водача с регулация в 6 посоки •
Седалка за пътника до водача с регулация 
в 4 посоки •
60/40 делими среден ред седалки •

Подлакътник с отделение за съхранение на 
вещи •
Подлакътник за втори ред седалки с 
поставка за чаши •
Мултифункционален регулируем волан •
Ергономични седалки - кожа •
Сигурност и безопастност

EBA - Електрически спирачен ассистент •
EPB - Електрическа паркинг спирачка •
TPMS - Система за мониторинг на 
налягането в гумите •
ABS/EBD •
Предни въздушни възглавници •
Предни странични въздушни възглавници •
Аларма •
Сензори за паркиране при заден ход •
Камера за паркиране на заден ход •
12V извод •
Двутонов клаксон •
Функционално оборудване

PEPS (Безключово отваряне и стартиране) •
Климатик с обдухване и контрол за задните 
мест - 2/3 ред седалки •
HD тъчскрийн аудио система 8” (Blue-
tooth, FM/AM, USB порт, AUX порт, 
възпроизвеждане на аудио/видео) 
screen mirroring

•

Ел. прозорци с управление от ключа •
Централно заключване с дистанционно 
управление •
Автоматично отключване на вратите при 
инцидент •
Ел. сгъваеми огледала •

Цена на 
автомобила,

53 400 лв. 
с ДДС.*

Цветове:

Бял     Сив      Червен

Син     Черен 

В цената на автомобила е 
включен стандартен бял цвят, 
избор на цвят се доплаща: 

1200лв. с ддс
*Автомобилът е с право на данъчен кредит.



Дата на последна актуализация: 14.07.2022 г.
Заводска гаранция за срок от 7 години и пробег до 150 000 км., което настъпи първо се прилага за нови 

автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили.
Разходът на гориво и CO2 емисиите са измерени според приложимото законодателство на ЕС.

Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) 
могат да променят реалните показатели.

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. 
“Чайна Мотор Къмпани” АД не носи отговорност при изменения в оборудването от страна на производителя.
“Чайна Мотор Къмпани” АД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и 

допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа. 
Всички цени са в лева с ДДС.


