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ЦВЕТОВA ГАМА

SUV LEADER

РАЗМЕРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Дължина: 4472 мм. | Ширина: 1841 мм. 
Височина: 1574 мм. | Междуосие: 2700 мм.
Пътен просвет: 185 мм 
Обем на резервоара: 55л.

ДВИГАТЕЛ И СКОРОСТНА КУТИЯ

1.5T бензин | Обем на двигателя: 1497 куб. см.
Максимална мощност: 143 к.с
Максимален въртящ момент: 210 Nm
6 степенна ръчна | 7 степенна автоматична 
скоростна кутия

РАЗХОД НА ГОРИВО

Комбиниран разход: от 7.5 л/100 км
CO2 емисии: от 172 гр. / км.

Възможност за данъчен кредитДистрибуторът запазва правото си по всяко време и без предизвестие да променя посочената информация в настоящата ценова листа, която не 
представлява конкретна търговска оферта. Разберете повече за Haval Jolion на: www.haval.bg

Blue Hamilton White Grey

Black Red Green

с вкл. ДДС   41 990лв.Цена от

ЦЕНОВА ЛИСТАЦЕНОВА ЛИСТА



ЦЕНОВА ЛИСТА

скоростна кутия
цена в лева

6 MT

41 990 лв.

Comfort Premium Supreme

48 990 лв. 52 990 лв.

7 DCT 7 DCT

6-степенна ръчна скоростна кутия
7-степенна автоматична трансмисия с 
двоен съединител

Предно задвижване (4х2)
McPherson предно и торсионна греда отзад

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Потопете се в света на 
комфорта и технологиите

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ:
HAC/HDC – асистенти, подпомагащи спускането и 
потеглянето по наклон
RMI – система, предотвратяваща преобръщане
TPMS - система за мониторинг на налягането в гумите
Предни и странични въздушни възглавници за първи 
ред седалки

Въздушни възглавници тип „завеси“

ЗАДВИЖВАНЕ, ТРАНСМИСИЯ, ОКАЧВАНЕ

ABS+EBD, предни и задни дискови спирачки
BAS - спирачен асистент
SCM - асистент за смекчаване на вторичния сблъсък 
ESP+TCS - електронна стабилизираща система с 
тракшън контрол

СИГУРНОСТ

Comfort Premium Supreme

Comfort Premium Supreme

Comfort Premium Supreme

Comfort Premium Supreme

Двузонов климатик с автоматична поддръжка на 
зададената температура и поленов филтър

Въздуховоди за втория ред седалки

Cruise Control система с бутони за управление 
от волана
ACC - aдаптивен круиз контрол, ICA - интелигентен 
асистент за движение по магистрала, TJA - aсистент 
за движение в трафик, Асистент за интелигентно 
завиване

LDW - система за предупреждение при напускане на 
лентата на движение
LKA - асистент за поддържане на лентата на 
движение

LCK - асистент за поддържане на автомобила в 
центъра на лентата на движение

ELK - система за аварийно поддържане на 
лентата на движение

CTA - B - предупреждение за напречен трафик 
при движение назад с функция за спиране

CTA – система,предупреждаваща за напречен 
трафик при движение назад

PDC - система за контрол на дистанцията при 
паркиране назад

VRU -асистент за автономно аварийно спиране 
сфункция за разпознаване на велосипедисти
AEB - система за автономно аварийно спиране

FCW - система за предупреждение при опасност 
от челен сблъсък

EPS – Електрическо управление на кормилната 
уредба

Централно заключване с дистанционно управление 
и функция "намери ме"

Предни и задни ел. стъкла, автоматична функция и 
функция против прищипване за шофьора
Предни и задни ел. стъкла, автоматична функция и 
функция против прищипване

Ел. регулируеми странични огледала с ръчно 
прибиране към купето и вградени мигачи

Ел. регулируеми странични огледала с автоматично 
прибиране към купето и вградени мигачи

Ел. отопляеми странични огледала
PDC - система за контрол на дистанцията при 
паркиране назад посредством сензори за паркиране
Сензори за паркиране – предни
Автоматично включване на предния парктроник
FAPA - система за напълно автономно паркиране
RVC - Цветна камера за заден ход
360° камера за наблюдение на зоната около 
автомобила
BSD - система за следене на мъртвата зона около 
автомобила
LCA - асистент за смяна на лентата на движение

DFMS - асистент, следящ умората на водача

RCW – система, предупреждаваща за сблъсък 
при движение на заден ход

Асистент за аварийно автономно спиране с 
функция за кръстовища

Автоматични фарове с датчик за светлина
Автоматични чистачки със сензор за дъжд

Аудио пакет: брой високоговорители 4 6 6
Аудио система: MP5, RDS радио и USB входове 
за първи и втори ред
Мултимедийна система с 10.25” сензорен 
дисплей с висока резолюция

Мултимедийна система с 12.3” сензорен 
дисплей с висока резолюция

FOTA - система за безжично ъпдейтване на 
софтуера

Свързване с мобилен телефон Android Auto 
и Apple CarPlay

Bluetooth - устройство „свободни ръце“ за 
мобилен телефон

Kожен волан

Кожени седалки

Ръчно 6-позиционно регулиране на 
седалката на шофьора

Поставка за безжично зареждане (WPC)

Пера за превключване на предавките от 
волана

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

АУДИО И МУЛТИМЕДИЯ

ИНТЕРИОР

3.5" TFT борд компютър
7'' дигитално инструментално табло
Електрическа ръчна спирачка + функция Auto hold

Автомобилът се предлага 
в три нива на оборудване.

Всички посочени цени 
са с вкл. ДДС

Comfort Premium Supreme Comfort Premium Supreme

Comfort Premium Supreme

ЕСКТЕРИОР Comfort Premium Supreme

Четири режима на шофиране – Standard, Eco, 
Sport, Snow

Бутон за стартиране на двигателя

Електрическо 6 - позиционно регулиране на 
седалката на шофьора
Ръчно 4 - позиционно регулиране на 
седалката на пасажера

Автоматично затъмняване на огледалото за 
обратно виждане

Отопление на предните седалки

1брой 12V извод за захранване

Bi-LED фарове
Ел. регулиране на фаровете по височина
Задна светлина за мъгла
Високо монтирана LED трета стоп светлина

Надлъжни релси за закрепване на багажник 
на покрива
17“ алуминиеви джанти, гуми размер 
215/60R17

18“ алуминиеви джанти, гуми размер 
225/55R18

Цвят металик - 690 лв. | Панорамен покрив с ел. регулируем стъклен люк - 2490 лв. 
Head-Up Display - 2490 лв. | *цените са с вкл. ДДС

HEAD-UP ДИСПЛЕЙ

12.3“ МУЛТИМЕДИЕН 
ДИСПЛЕЙ

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ 
НА МЪРТВАТА ТОЧКА

КОМФОРТНИ КОЖЕНИ 
СЕДАЛКИ С ОТОПЛЕНИЕ

PKE - Безключов достъп


