
             ALL NEW 

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Должина mm 5410 ОПРЕМЕНОСТ Premium
Ширина mm 1934 МОТОР 2.0Turbo
Висина mm 1886 МЕНУВАЧ 8AT
Растојание меѓу оските mm 3230 ПОГОН 4WD
Клиранс mm 210
Пристапен агол ° 25/25 Капацитет на мотор cc 1967

Радиус на вртење mm 13,5 Максимална моќност hp
190HP / 140 Kw 4000-5500

Број на врати count 4 Максимален вртежен момент Nm 360 / 1800-3600
Број на седишта count 5 Забрзување 0-100  kph sec 12
Мерки на т.простор mm 1545х1460х479 Максимална брзина kph 170
Тежина на возило type 1900 Потрошувачка на гориво-комбинирано l/100km 10,5
Максимална дозволена носивостgr/km 2827 Гориво бензин
Носивост kg 927 Емисија на гасови EURO 6 291

Резервоар l 80

Стандардна опрема PREMIUM 
ПОГОН

Borg Warner ТОД Интелигентен 4x4 погон ●
Електронска контрола на преносниот систем ●

Преносен систем со брзи и бавни бзини ●
БЕЗБЕДНОСТ

ABS+EBD+ RMI+ESC, предни и задни диск сопирачки ●
ESP систем за електронска стабилност ●

BAS - Помош при сопирање ●
HAC/HDC – Асистенции за спуштање по надолнинаа и за стартување на нагорнина ●

TPMS систем за надгледување на притисокот на пневматиците ●
TCS систем за помагање на движење ●

Воздушни перничиња за возач и совозач ●
Странични воздушни перничиња ●

ESS - автоматско активирање на светлата за итни случаи при ненадеен настан ●
Електронски имобилајзер ●

Челични потпори во вратите / Челична шасија / Енерго-апсорбирачки браници напред и одзади ●/●/●
Висински прилагодливи појаси во три точки на четири седишта/Предни со затегнвачи ●/●

Предупредувачки сигнали за заборавени светла и клуч на брава ●
Предупредувачки сигнали за отворени врати и неврзани појаси ●

Автоматско заклучување на врати 15 км/ч /заклучување на задни врати за деца ●/●
Заштитна плоча под мотор / Безбедносен прекин на довод на гориво ●/●

ISOFIX - систем за прицврстување на детско седиште ●
Прекин на протокот на гориво во случај на несреќа ●



ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Автоматска климатизација со филтер за полен ●

EPS - Електричен серво волан ●
Хоризонтално и вертикално подесување на волан ●

Електрична рачна сопирачка + функција за автоматско задржување ●
Задни паркинг сензори ●

RVS – задна камера за паркирање во боја ●
Темпомат со команди на управувачот ●

Автоматски фарови и бришачи ●
Електрично прилагодување на странични ретровизори ●

Централна брава со далечински управувач ●
Одмаглувач на заден прозор ●

Електрично подигнување на предни и задни стакла, авто функција на возачко стакло ●
Електрично прилагодување на странични ретровизори со затоплување ●

Заштитна пластика во товарен простор ●
Греачи на задни стакла ●

Копче за стартување на моторот ●
Режими на возење - Нормално, Еко, Спортско, Off-Road | 4L ●

Резервна гума со целосна големина со челичен бандаж ●
АУДИО И МУЛТИМЕДИЈА

Аудио систем со  4 звучници; MP5 CD-player ●
Bluetooth систем за поврзување телефон ●

Мултифункционален волан со контрола на аудио системот ●
Cruise control ●

Bluetooth ●
Поврзување со мобилен телефон Android Auto и Apple Car Play ●

ЕНТЕРИЕР   

Полиуретански волан ●
Тапацир на вратите во кожа ●

Кожни седишта ●
Централен потпирач за рацете помеѓу предните седишта ●

Рачно прилагодување на возачкото седиште во 6 позиции ●
Рачно прилагодување на совозачкото седиште во 4 позиции ●

Мултимедијален систем со дисплеј на допир од 9 инчи со висока резолуција ●
Борд компјутер со контрола од воланот ●

Светлосно прилагодување на контролна табла ●
Држач за очила за сонце ●

Дополнително 12V напојување во централната конзола ●
Прилагодување на потпирачи за глава ●

НАДВОРЕШНОСТ
LED предни светла ●

LED DRL дневни светла ●
Електрично подесување на предните светла  по висина ●

Предни светла за магла ●
Задни светла за магла во браник ●

Предни и задни браници во боја на каросерија ●
Проширување на областа на осветлување при вртење ●

Затемнети задни стакла ●
18-инчни алуминиумски тркала ●

Специјална антикорозивна обвивка на каросеријата ●
Хромирана предна решетка ●

Цена за PREMIUM со ДДВ во Евра 38.000,- €
Цена за PREMIUM со ДДВ во Денари 2.356.000,00 Ден.



Стандардна опрема над ниво PREMIUM SUPREME
БЕЗБЕДНОСТ

Странични воздушни перничиња ●
Воздушни перничиња тип завеса ●

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Сензори за паркирање-предни ●

PDC + CTA - систем за контрола на растојанието за паркирање одзади, предупредување за вкрстен сообраќај ●
Камера од 360° за преглед на просторот околу автомобилот ●

Автоматско затемнување на ретровизорот ●
ACC - адаптивна контрола на патувањето ●

ICA - интелигентен асистент за возење по автопат ●
LDW - систем за предупредување за напуштање лента ●

LKA - асистенција  за одржување на лента ●
LCK - асистенција за одржување на автомобилот во центарот на сообраќајната лента ●

LCA - асистенција при промена на лента ●
FCW - систем за предупредување за преден судир ●

AEB - автономен систем за итно сопирање со функција за препознавање пешаци и велосипедисти ●
Систем за препознавање сообраќајни знаци TSR ●

Аларм за пречекорена брзина ●
BSD - систем за следење на мртвата точка околу возилото ●

Греење и електрична регулација на ретровизорите со автомаско преклопување кон каросеријата ●
Греење на предно стакло - шофершајбна ●

Влез без клуч (Smart Key entry) ●

АУДИО И МУЛТИМЕДИЈА
Аудио систем со 6 звучници ●

7“ дигитална инструмент табла со  Борд компјутер ●

ЕНТЕРИЕР
Кожен волан ●

Греење на воланот ●
Кожни седишта од висока класа ●

Греење на предните седишта ●
Електрично прилагодување на возачкото седиште во 6 позиции ●

Електрично прилагодување на совозачкото седиште во 4 позиции ●
WPC - држач за безжично полнење ●

Излез од 220 V ●

НАДВОРЕШНОСТ
Стаклен кров со електрична регулација ●

Ролна лента за товарниот простор ●
Степеникна задната врата ●

Странични скали ●
Цена за SUPREME со ДДВ во Евра 41.000,- €

Цена за SUPREME со ДДВ во Денари 2.542.000,00

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПЦИИ           Цена во ЕУРЦена во Денари
Металик боја 700,-€ 43.400,00

Блокада на заден диференцијал 1.500,-€ 93.000,00
Плински уред 1.200,-€ 74.400,00

Hardtop - поклопец над товарен дел 2.500,-€ 155.000,00



                                      ИЗБОР НА БОИ

                            BLUE                                                    BLACK              BROWN

                           SILVER                          WHITE                 GREY

  *Можност за повраток на 18% ДДВ за правни лица

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

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


