
валидна от 01.03.2023г.

Цена в лв.

с вкл. ДДС

Цена в лв.

с вкл. ДДС

(с двигател VW)*
(с двигател 

Cummins)**

А31R22 3 3,500 11.5 3031/1860/1927 58,400 лв 66,000 лв

А31R32 3 3,500 13.5 3631/1860/1927 59,900 лв 67,500 лв

А32R22 7 3,500 7.5 2400/1860/1927 62,000 лв 70,000 лв

А32R32 7 3,500 9.5 3000/1860/1927 63,500 лв 71,500 лв

А21R22 3 3,500 - 3113/2105/388 52,400 лв 61,400 лв

А21R32 3 3,500 - 4190/1999/388 53,700 лв 61,900 лв

А22R22 7 3,500 - 2362/1999/388 55,900 лв 63,000 лв

А22R32 7 3,500 - 3113/2105/388 57,400 лв 64,400 лв
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2,450 лв
100 лв
580 лв
390 лв
900 лв

1,900 лв
1,590 лв
290 лв
990 лв
900 лв
210 лв
190 лв
50 лв

130 лв
50 лв

Шофьорска седалка с подгрев 60 лв
150 лв
30 лв
30 лв
30 лв
30 лв

1,100 лв
алуминиева стоманена

4,450 лв. 3,700 лв
2,700 лв. 2,100 лв
3,700 лв 2,890 лв
3,700 лв 2,890 лв
3,700 лв 2,890 лв
2,100 лв 1,400 лв
2,890 лв 2,100 лв
2,890 лв 2,100 лв

СО2 емисии СО2 емисии

Ниска стойност: 372,04 г/км 14,161 л/100 Градско: 444.28  г/км 16.8  л/100 км

Среден: 301,85 г/км 11,492 л/100 234.33  г/км 11.7  л/100 км

Висока стойност: 312,48 г/км 11,896 л/100 310  г/км 8.8  л/100 км

Комбиниран: 348,00 г/км 13,247 л/100 

GAZelle NN

ТОВАРНИ БУСОВЕ 2+1

GAZelle NN, Van, Standard base

GAZelle NN, Van, Long base

Електроуправляеми прозорци

ТОВАРНИ БУСОВЕ 6+1

GAZelle NN, Van, Standard base

GAZelle NN, Van, Long base

GAZelle NN, Single cab, Standard base

GAZelle NN, Single cab, Long base
ШАСИ КАБИНИ 6+1

GAZelle NN, Double cab, Standard base

GAZelle NN, Double cab, Long base
*Дизелов двигател VW EA189 E6, 136 HP, 2,0L, 6-степенна механична скоростна кутия, задно предаване.

**Дизелов двигател Cummins F E6, 171 HP, 2,8L, 6-степенна механична скоростна кутия, задно предаване.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Автопилот (Cruise control)

Външни огледала с функция размразяване
Централно заключване
ABS - антиблокираща спирачна система
Въздушна възглавница за шофьора (опционално за Cummins)
Аудио система с Touchscreen, РАДИО, USB и управление от волана
Регулируем по височина волан
Отделение за вещи на тавана

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ
Климатик
Електроуправляеми външни огледала
Въздушна възгавница за пасажерите до водача

Шофьорска седалка с подлакътник Gazelle Next

Защитно покритие на пода на товарния отсек
Система за подпомагане на стабилността при шофиране + задни спирачни дискове
Допълнителен отоплител на двигателя
Задни врати с 270° ъгъл на отваряне
Блокаж на диференциал
LED предни светлини
LED фарове за мъгла
Заден прозорец при шаси кабина
Атермично стъкло
Шофьорска седалка Lux - подглавник, регулация на височината и ъгъл на седалката

Фабрична надстройка с брезент и защитно покритие на пода (A21R22)
Фабрична надстройка с брезент и защитно покритие на пода (A22R32)
Фабрична надстройка и защитно покритие на пода  (A21R32)
Фабрична надстройка и защитно покритие на пода  (A22R22)

Допълнителен отоплител за задните места (задължително с доп. отоплител на двигателя)
Джобове за задните места (двойна шаси кабина)
Отделение за съхранение на вещи на вратите
Огледало за обратно виждане
Допълнителен контакт 12V
Двуслойна боя (металик)

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. "Ауто Италия" ЕАД не носи отговорност при изменения в оборудването от 

страна на производителя.“Ауто Италия” ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата 

информация в настоящата ценова листа. 

Всички цени са в лева с ДДС.

ШАСИ КАБИНИ 2+1

Товарен 

обем

m³

Бруто 

тегло кг.

Брои 

места
Версия КодМОДИФИКАЦИЯ

Товарен отсек д/ш/в  

(мм)

двигател VW

Заводска гаранция за срок от 2 години и пробег до 1 000 000 км., което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, 

пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили. 

Разходът на гориво и CO2 емисиите са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна 

настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.

Фабрична надстройка и защитно покритие на пода (A21R22)
Фабрична надстройка и защитно покритие на пода (A22R32)

Фабрична надстройка с брезент и защитно покритие на пода (A21R32)
Фабрична надстройка с брезент и защитно покритие на пода (A22R22)

двигател Cummins

Разход на горивоРазход на гориво

Извънградско:

Комбиниран:


