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Ценова листа - валидна от 15.09.2022г.



Размери

Двигател / DK12C - 85 HP

Ходова част

WLTP - вредни емисии и разход на гориво

Дължина - ширина - височина (мм) 4280*1560*1850

Колесна база (мм) 2760

Максимален полезен товар до 980 кг.

Товарен отсек: дължина - ширина (мм) 2240 - 1400

Работен обем (л) 1240

Максимална мощност (кВ) 62,7 кВ / 6000 Нм

Максимален въртящ момент (Нм) 112 Нм / 4000 об/мин

Максимална скорост 120 км.ч.

Гориво Бензин

Обем на резервоара 40 литра

Тип на трансмисията 5 скорости ръчна + задна

Евро норма EURO VI

Предаване Задно

Предно окачване Независимо окачване MacPherson

Задно окачване Ресорно многолистно окачване 

Спирачки Предни дискови, задни барабанни

Управление EPS (Електрическо серво управление)

Гуми 165R13LT 

CO2 Емисии Разход на гориво

LOW phase 241.11 g/km 10.716 l/100km

MID phase 168.52 g/km 7.427 l/100km

HIGH phase 172.88 g/km 7.623 l/100km

EXTRA HIGH phase 235.69 g/km 10.400 l/100km

COMBINED 204 g/km 8.979 l/100km

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Седалки

1+1 с регулация на облегалката до 130 ° •
Сигурност и безопастност
TPMS - Система за мониторинг на 
налягането в гумите •
ABS •
ESP •
2 Въздушни възглавници - за водача и 
пътника до водача •
Дневни LED светлини •

Функционално оборудване

Климатик •
Предни електрически прозорци •
Централно заключване на предните врати •
Ел. усивател на волана •
FM/AM Радио •
Подово покритие върху шасито с 
възможност за монтаж на падащ борд •

Цвят: Бял

*Автомобилът е с право на данъчен кредит.

ЦЕНА на автомобила 29 900 лв с ддс. / 24 916.67 лв без ДДС

Заводски напълно затворен бокс за 
товарния отсек с размери: 

ширина: 1400 мм. 
дължина: 2100 мм. 
восчина: 1260 мм.

Цена 3000 лв с ДДС, 2500 лв без ДДС.



Дата на последна актуализация: 15.09.2022 г.
Заводска гаранция за срок от 2 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. 


