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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: 
 

K01H 

 
*Изображението е илюстративно 

 
Технически характеристики: 

Размери 
 

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

Колесна база (мм) 2760 

Максимален полезен товар до 980 кг. 

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

Двигател / DK12C - 85 HP 
 

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 
 

Ходова част 
 

Предаване Задно 

Предно окачване Независимо окачване MacPherson 
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Задно окачване Ресорно многолистно окачване  

Спирачки Предни дискови, задни барабанни 

Управление EPS (Електрическо серво управление) 

Гуми 165R13LT  

 
WLTP - вредни емисии и разход на гориво 

 
 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 
 
 
ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: 
 
СЕДАЛКИ 

• 1+1 с регулация на облегалката до 130 °; 
 
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСТНОСТ 

• TPMS – Система за мониторинг на налягането в гумите; 

• ABS – Антиблокираща система; 

• ESP – Електронна стабилизираща програма; 

• 2 Въздушни възглавници - за водача и пътника до водача; 

• Дневни LED светлини; 

• Фарове за мъгла; 
 
ФУНКЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

• Климатик; 

• Предни електрически прозорци; 

• Централно заключване на предните врати; 

• Ел. усилвател на волана; 

• FM/AM Радио (MP3, USB, SD CARD); 

• Подово покритие върху шасито с възможност за монтаж на странични капаци; 
 
 

Стандартна цена                                                                                29 900 лева с ДДС 
 
Специална цена                                                                                 23 880 лева с ДДС 
*Автомобилът ползва данъчен кредит.                                                  19 900 лева без ДДС 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: 

 

• Алуминиеви капаци с размери: 
o ширина: 1450 мм. 
o дължина: 2200 мм. 
o височина: 400 мм.        Цена 3480 лв с ДДС, 2900 лв без ДДС 

 

ГАРАНЦИИ 

 

Гаранцията на автомобила от производителя е 2 (две) години или 1 000 000 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. 
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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. 
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