
ВСИЧКО,  
КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ 
ОТ ЕДИН SUV



Sunset Orange Pearl White Moondust Silver Dolphin Grey Coral Red Opulent Purple Volcano Black

mahindra-bg.bgАстреко Моторс ЕООД. Официален представител за България.

Производителят си запазва правото да променя характеристиките, спецификациите 
и цените на показаните модели. Снимките са илюстративни. Поради сроковете 
за отпечатване на тази брошура посочените цветове могат да бъдат променени. 
*Гаранционните условия са посочени в гаранционните книжки.

Разход на гориво Комбиниран цикъл

FWD 7,0 л/100 км

AWD 7,5 л/100 км

CO
2  

емисии Комбиниран цикъл

FWD 183 г/км

AWD 197 г/км

ОБОРУДВАНЕ W6 W8 W10

Сигурност

Въздушни възгланици за шофьора и пътника

Странични  въздушни възглавници и завеси –
ABS+електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) 

Електронна стабилизираща програма (ESP) 
намаляваща риска от преобръщане

Асистент за потегляне по наклон

Асистент за спускане по наклон

Странични предпазни греди против удар във вратите 

ISOFIX за 2-ри ред седалки (за монтиране на детски столчета)

Комфорт

Автоматичен двузонов климатик

Трети ред седалки

Автопилот с управление от волана

Управление на радиото и гласови команди от волана

Електрически стъкла предни и задни

Шофьорска седалка, регулируема в 8 посоки

Електрически регулируеми странични огледала

Електрически сгъваеми странични огледала –
Регулируеми във височина предни предпазни колани

Светлини с таймер с отложено изгасване

Хладилно отделение в централната конзола 

Дистанционно отваряне на багажника

Дистанционно отключване и заключване

Подглавници на всички седалки

Отделение за очила

Панорамно огледало към пътниците 
на втори и трети ред седалки –
Регулируем по височина и дълбочина волан

Антирефлекси стъкла

Електрически люк със система против защипване – –
Технологии

Старт-стоп система

6-степенна трансмисия

Допълнителни странични светлини

Завиващи фарове с LED дневни светлини

GPS навигация със 7-инчов сензорен дисплей –
Камера за обратно виждане –
Информационна система за шофьора (DIS)

Система за следене на налягането в гумите - (TPMS)

Intellipark – Паркинг асистент със сензори

Автоматични предни чистачки със сензор за дъжд

Автоматични фарове 

Интегрирана аудио система (MP3, iPod & USB)

Bluetooth връзка

CD плейър – –
Стил

17-цолови джанти от алуминиеви сплави –
18-цолови джанти от алуминиеви сплави – 
Anthracite Diamond cut – –
Кожен салон –
Два ауспуха

Фарове за мъгла

Релси на покрива

Инструментално табло с 2 циферблата и 3D ефект

Алуминиеви прагове на вратите –
Хромирани прагове с XUV500 лого с LED подсветка – –
Тонирани странични и задно стъкла – –
ОПЦИИ

Цвят металик или перлен Опция
Сгъваема щора на багажното отделение Опция
Метален органайзер за багажника Опция
Пакет „хром“ Опция
Странични лайстни от неръждаема стомана Опция
Теглич Опция
Алуминиеви релси на покрива Опция
Комплект стелки Опция

ПАКЕТ SPORT (W8, W10)

18-цолови джанти от алуминиеви сплави  
със спортен дизайн и с черно матово покритие

Опция
Двуцветна боя на екстериора  
(Оранжев/Черен, Бял/Черен, Сребрист/Черен, Червен/Черен)

ПАКЕТ ENTERTAINMENT (W8, W10)

Опция

Спецификация XUV500

Двигател
VGT 2.2 - 4-цилиндров, редови, 16-клапанен, 
mHawk комън рейл 

Работен обем 2179 куб. см

Макс. мощност, Квт (к.с.)/об/мин 103 (140) при 3750

Макс. въртящ момент, об/мин. 330 Нм при 1600-2800 

Трансмисия 6-степенна механична
Гуми P235/65 R17

P235/60 R18 (W10)

Окачване

Предно Тип McPherson със стабилизираща щанга

Задно Многоточково със стабилизираща щанга

Задвижване Предно 

AWD (с автоматичен контрол)

Спирачки

Предни Дискови, вентилирани

Задни Дискови

Каросерия Монокок с 5 врати

Места 7 седалки на три реда

Радиус на завой 5,6 м

Максимално допустимо тегло 2510 кг 

Максимална маса на ремарке 2500 кг 

Гориво дизел

Размери Вместимост на багажника

Междуосие 2700 мм С изправен 3-ти ред седалки 93 л

Дължина 4585 мм Със сгънат 3-ти ред седалки 702 л

Широчина 1890 мм Със сгънати 2-ри и 3-ти ред седалки 1512 л

Височина 1785 мм Височина на прага на багажника 770 мм

Клиренс 170 мм

Вместимост на резервоара 70 л

Вградени екрани в подглавниците на предните седалки

Премиум аудио система с дигитално радио DAB


