
 

      
     

 
     
   Опременост  Supreme 

   Мотор  1.5 T 

   Трансмисија  7 DTC 

   Погон  4x2 

      
 
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ 

Должина mm 4472 Капацитет на моторот cc 1497 

Ширина mm 1841 Максимална моќност hp 143 / 5600 

Висина mm 1574 Максимален вртежен момент Nm 210 / 2200-4500 

Растојание меѓу оските mm 2700 Забрзување 0-100kph sec 10.3 

Клиренс од земја mm 185 Максимална брзина kph 185 

Пристапен агол ○ 18/23 Потрошувачка гориво (град) l/100km 10.4 

Потрошувачка гориво (отворено) l/100km 6.7 

Потрошувачка гориво (комбинирано) l/100km 8.1 

Број на врати ком. 5 Гориво type Petrol 

Број на седишта ком. 5 Емисија на гасови EURO 6 gr/km 186 

Тежина на возило kg 1370 

Волумен на товар. 
простор 

mm 430/1200 Максимална дозволена носивост kg 1765 

Резервоар l 55 Носивост kg 395 

 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
ПОГОН / ТРАНСМИСИЈА / СУСПЕНЗИЈА 

Преден погон  ● 

7 DTC автоматски менувач  ● 

McPherson напред и торзиона шипка одзади  ● 

БЕЗБЕДНОСТ 

ABS + EBD + предни и задни дискови  ● 
BAS – асистенција при кочење  ● 

SCM – Асистент за превенција/ублажување на секундарен судир  ● 
BOS – систем кој дава предност на сопирачката иако педалата за гас е притисната  ● 

ESP+TSC – електронски систем за стабилност со контрола на влечење (тракција)  ● 
HAC / HDC – помош при тргнување и спуштање по рид    ● 

RMI – систем против превртување  ● 
TPMS – систем за следење на притисокот во гумите  ● 

ESS – автоматско активирање на сите 4 трепкачки светла при нагло сопирање  ● 
Предни и странични воздушни перничиња  ● 

Тип „завеси“ воздушни перничиња  ● 
Безбедносни појаси во три точки (сите седишта), со затегнувачи на предните седишта  ● 

ISOFIX – систем за прикачување на безбедносни седишта за деца  ● 
Предупредувачки сигнали за заборавени светла и безбедносни појаси  ● 

Автоматско заклучување на вратите по вклучување на возиото / детска брава за 
задни врати  ● 

Прекин на довод за гориво во случај на незгода  ● 
Електронски имобилајзер и вграден алармен систем  ● 

Jolion 



ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Двозонска клима со автоматска регулација на температура и филтер за полен  ● 
Издувни отвори на климата за задните седишта  ● 

ACC – адаптивен систем за темпомат (Cruise Control)  ● 

ICA - интелигентен асистент за сообраќај по автопат   ● 

TJA – асистенција во сообраќај  ● 

Интелигентен асистент при вртење  ● 

7'' дигитална инструмент табла  ● 
Мерач на надворешна температура  ● 

Електронска рачна сопирачка и функција за автоматско задржување  ● 
EPS – електронски серво управувач  ● 

Централно заклучување со далечинска контрола / Функција „Најди ме“ (“Find me”)  ● 
Електрични прозори со автоматско управување на сите прозорци  ● 

Функција за заштита од приклештување при затварање на прозорецот  ● 

Електрично прилагодливи ретровизори со греачи за одмаглување  ● 

Ретровизори со автоматско повлекување и трепкачи на краевите  ● 

Предни и задни паркинг сензори  ● 

Автоматска активација на предните паркинг сензори  ● 

FAPA – целосно автономен систем за паркирање  ● 

360° камера за преглед на просторот околу автомобилот  ● 

BDS – систем за следење на мртвата зона околу автомобилот  ● 

LCA – асистенција при преминување во друга лента  ● 

LWD – систем за предупредување при напуштање на лентата на движење  ● 

LKA – асистенција за одржување на движењето во лентата  ● 

LCK – асистенција за одржување на автомобилот во центарот на лентата на движење  ● 

ELK – систем за одржување на автомобилот во лентата на движење при незгода  ● 

DFMS – систем за следење на заморот на возачот  ● 
PDC - систем за контрола на растојанието при паркирање наназад со помош на 

сензори  ● 

CTA – систем за предупредување за пречки при возење наназад (ПППВН)  ● 

CTA-B – систем за ПППВН со автоматско запирање во моментот пред сударот  ● 

FCW – предупредување за опасност од преден судар  ● 

AEB – автономен систем за запирање во итни случаеви  ● 
VRU - автономен систем за итно сопирање со функција за препознавање 

велосипедисти  ● 

RCW – предупредување за опасност од заден удар  ● 
Автономен асистент за итно сопирање при детекција на возило кое наближува кон страничен 

удар  ● 

Автоматски фарови со светлосен сензор  ● 

Автоматски бришачи со сензор за дожд  ● 

Прилагодлив управувач  ● 

DRL – дневни светла  ● 

PKE – систем за отклучување на возилото со допир на рачката од вратата  ● 

Стартување на возилото со копче  ● 

4 режими на возење: Стандард, ЕКО, Спорт и Снег (Standard, ECO, Sport и Snow)  ● 

   

АУДИО И МУЛТИМЕДИЈА 

Аудио пакет: број на звучници  6 

Аудио систем со MP5, RDS радио, Bluetooth и USB приклучоци за преден и заден ред  ● 

Мулти функционален волан со контоли за звук и Bluetooth  ● 

Мултимедија систем со 12,3” екран на допир со висока резолуција  ● 

FOTA – систем за безжично ажурирање на софтвер   ● 

Поврзување со паметен телефон преку Android Auto или Apple CarPlay  ● 



ЕНТЕРИЕР 

Кожен управувач (волан)  ● 

WPC – држач за безжично полнење на паметен телефон  ● 

Управувач со контролни перки за мануелна промена на брзините  ● 

Кожни седишта  ● 

Електрично прилагодливо возачко седиште во 6 насоки  ● 

Мануелно прилагодливо сопатничко седиште во 4 насоки  ● 

Греење на предни седишта  ● 

Прилагодлив потпирач за раце помеѓу предните седишта, со држачи за чаши  ● 

Асиметрично делива задна клупа (во сооднос 60/40) со прилагодлив наклон  ● 

Висински прилагодливи потпирачи за глава за сите седишта  ● 

Електронски внатрешен ретровизор со функција за против отсјај  ● 

Осветлување во кабината и багажниот простор; Светла за читање  ● 

Почривка за товарен простор што се извлекува  ● 

12V приклучок за напојување  ● 

ЕКСТЕРИЕР (НАДВОРЕШНОСТ) 

Bi-LED фарови со „Следи ме до врата/дома“(“Follow Me Home”) функција  ● 

Елекртична регулација на висината на фаровите  ● 

Задно светло за магла  ● 

Високо поставено задно стоп светло  ● 

Кровни шини  ● 

18” алуминиумски тркала (големина 225/55 R18)  ● 

 
ЦЕНА на возило (со ДДВ) 

 во ЕУР во Денари 

Jolion 1.5T, 7DTC 29.200 € 1.810.400,00 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ 

Металик боја   600 € 37.200,00 

Head Up Display 1250 € 77.500,00 

Панорамски сончев кров со ел.регулација 1500 € 93.000,00 

 

     ИЗБОР НА БОИ 

                  White                                Black                              Red 

   

                            Green                                                        Silver                                                     Blue 

   

*Толту Моторс дооел Скопје го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава 

Толту Моторс дооел Скопје ул.Скупи бр.1, 1000 Скопје, Телефон Салон: +389 2 2655-655,  Сервис: +389 2 2654-654 , +389 75 432 200 , e-mail:prodazba@greatwall.mk 

 


