| ОБОРУДВАНЕ И ЦЕНИ

XT5
DARE GREATLY

ЦЕНОРАЗПИС
CO2 емисии (комб.)

Нетна Цена

ДДС

ЦЕНА 1

PREMIUM
3.6L V6 AWD AT

229 гр/км 2

102,500 лв

20,500 лв

123,000 лв

PLATINUM
3.6L V6 AWD AT

229 гр/км 2

114,000 лв

22,800 лв

136,800 лв

ДВИГАТЕЛ
Двигател
Скоростна кутия
Тип гориво
Обем
Ход
Диаметър
Мощност
Въртящ момент
Максимална скорост
Ускорение 0-100 км/ч

РАМА И ОКАЧВАНЕ
Задвижване
Управление
Предно окачване
Задно окачване
Спирачки
Предни спирачки, диаметър
Задни спирачки, диаметър
StabiliTrak® (ESC) с асистент за спиране,
тракшън контрол и асистент за изкачване
Старт/Стоп система
Система за прецизно превключване
4x4, двоен съединител с избирач за режим
на шофиране
Окачване, Спорт
Активно спортно окачване
Избираеми режими на шофиране:
Tour/Sport/Snow/4х4
Теглич, спецификация за Европа 13пиньона
и сваляема кука
Ел. паркинг спирачка

3.6L V6 AWD
Premium / Platinum
3.6L V6 директно инжекционно впръскване с технология за
деактивиране на цилиндрите
8-степенна автоматична скоростна кутия със система за прецизно
превключване
Бензин
3649 ссм
95.0 мм
85.8 мм
314 к.с. (231 kW) @ 6700 rpm
368 Nm@5000 rpm
210 км/ч
7.5 секунди

3.6L V6 AWD
Premium / Platinum
4х4
Електрическа кормилна рейка със сервотроник
Независимо окачване, тип MacPherson; двутръбни подпори, специално
настроени винтови пружини, куха стабилизираща щанга с директно действие,
хидравлични втулки
Независимо многоточково Premium окачване; двутръбни амортисьори,
специално настроени пружини, куха стабилизираща щанга; хидравлични втулки
Дискови спирачки на 4те колела, 4-канална антиблокираща система (ABS) с
асистент за паник спирачка/DualLifeTM спирачни дискове с устойчивост на
корозия
345 мм
315 мм
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫ Стандартно
— Неналично
 Пакет
1. Всички цени са с включен ДДС и имат индикативна стойност. Производителят и Блимус ЕООД запазват правото си да изменят едностранно и без
предварително уведомление ценовите стойности на своите продукти и услуги. Посоченото ценообразуване e изчислено при фиксиран курс на БНБ
1 EUR = 1.95583 BGN и има единствено за цел да послужи за ориентир на клиентите и не представлява оферта по никакъв параметър.
2. Всички данни са за базовия модел със стандартно оборудване. Калкулацията за разход на гориво, съобразно 2007/715/EU (NEDC) е базирана на
собствено тегло, измерено съобразно неговите директиви. Добавянето на допълнително оборудване може да доведе до леко увеличение на
разхода на гориво и CO2 емисии. Данните за емисиите на CO2 не се отнасят за определени превозни средства и не са част от търговската оферта.

РАЗХОД НА ГОРИВО

3.6L V6 AWD
Premium / Platinum

Енергийна ефективност
Екологична категория
Разход на гориво, в града
Разход на гориво, извън града
Разход на гориво, комбиниран
CO2 емисии, в града
CO2 емисии, извън града
CO2 емисии, комбинира 3

F
Евро 6
14.1 л/100км
7.8 л/100км
10.0 л/100км
323 гр/км
180 гр/км
229 гр/км

ОБОРУДВАНЕ

PREMIUM

PLATINUM
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⚫
⚫
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⚫
⚫
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СИГУРНОСТ
Въздушни възглавници, шофьор и преден пасажер: предни, колена и странични; предни
и задни за главата
Система за отчитане за пасажерска въздушна възглавница, автоматична деактивация
Триточкови предпазни колани, за всички места
Isofix подготовка за детска седалка
Заключване на вратите, задна защита за деца
Преден и заден асистент за паркиране, ултразвуков
Предупреждение за странична мъртва точка
Предупреждение за задно напречно движение
Автоматична активиране на светлината на спирачка за спешен случай
Седалки с предупреждение за сигурност
Система за контрол на налягането в гумите
Автоматична аварийна спирачка за градски скорости при движение напред, вкл.
защита за пешеходци [над 8 км/ч и под 60 км/ч технология базирана на камерата]

ЕКСТЕРИОР
Предни паркинг и завиващи светлини
Предни светлини, автоматично пускане/спиране
Звукоизолиращо соларно-абсорбиращо предно и странични предни стъкла
Обезмъглител: задно стъкло, ел., предно и странични стъкла за шофьор и преден
пасажер
Соларно-абсорбиращи тонирани стъкла
Външни огледала: подгряване, ел. регулиране, ел. прибиране, автоматична бленда, с
цвят на купето с интегрирани мигачи
Рейлинг на покрива, алуминиев
LED предни светлини
LED дневни светлини
Вертикални LED задни светлини с многостепенна интериорна повърхност
Директно зареждане на горивото (без капачка)
Задни светлини за мъгла
Дръжки на вратите, цвят на купето с хромирани акценти
Осветени дръжки на вратите
Предна решетка с матирани „Galvano silver” елементи
Platinum предна решетка с матирани „Galvano silver” акценти
Черна защитна кора и единичен ауспух
Метална защитна кора и двойна ауспухова система с „Galvano silver”

⚫ Стандартно

—

Неналично



Пакет

3. Всички данни са за базовия модел със стандартно оборудване. Калкулацията за разход на гориво, съобразно 2007/715/EU (NEDC) е базирана на
собствено тегло, измерено съобразно неговите директиви. Добавянето на допълнително оборудване може да доведе до леко увеличаване на
разхода на гориво и CO2 емисии. Данните за емисиите на CO2 не се отнасят за определени превозни средства и не са част от търговската оферта.
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ИНТЕРИОР
Автоматично бленда против заслепяване на вътрешно огледало за задно виждане
Камера за задно виждане с почистване на лещата
LED амбиентно осветление на арматурното табло, централна конзола, пода,
вътрешните дръжки на вратите, джобове на вратите и праговете в бяло
Пакет Пушачи, вкл. пепелник и запалка
Горна конзола, със светлини за четене и контрол за шибидах
Предна централна конзола, с вкл. подлакътник и покрито отделение
1.5 л отделение под централната конзола, матирано и осветено
Стелки за под, мокет, първи и втори ред седалки
Покривало за товарния отсек, издърпващо се
Жабка, със заключване
Сенници, осветени огледала за шофьора и пасажера

УДОБСТВО И КОМФОРТ
Пакет Памет: налични две позиции за шофьор/изход, за ел. шофьорска седалка,
външни огледала и ел. регулиране на кормилната колона
Автоматично обдухване на шофьорска и предна пасажерска седалки и облегалки
Автоматично подгряване на шофьорска и предна пасажерска седалки
8 степени на ел. регулиране на шофьорска седалка, 2-степенно регулиране на
подглавниците
8 степени на ел. регулиране на предна пасажерска седалка, 2-степенно регулиране на
подглавниците
2 степени на регулиране на ломбалните опори, шофьор
2 степени на регулиране на ломбалните опори, преден пасажер
Втори ред седалки, 40/20/40, плъзгане и накланяне с дистанционно освобождаване за
сгъване и 2 степени за механично регулиране на подглавниците
Двузонов климатроник с индивидуални настройки за шофьор и преден пасажер
Сензор за влажността на въздуха в купето
Въздушен филтър на купето
Кожен волан, с вкл. контролери за звук, телефон и автопилот
Автоматично подгряване на волана
Ел. накланяне и телескопична кормилна колона с електрическо регулиране
Автопилот
Пълноцветен Head-Up дисплей
Камера за задно виждане
3600 камера за всеобхватно виждане, изглед от птичи поглед
UltraView® двоен шибидах с ел. сенник
Чистачки със сензор за дъжд
Система за автоматично регулиране на нивото на предни светлини
Предни ел. стъкла с ускорено вдигане и спускане, задни стъкла с ускорено спускане
Ел. заключване на вратите със защита, с възможност за програмиране
Безключов достъп, бутон за стартиране
Адаптивно дистанционно стартиране
Система за разпределяне на товара в багажника, задна, релси с плъзгащи се
заграждения
Ел. заден капак
Безконтактен ел. заден капак

⚫ Стандартно

—

Неналично



Пакет
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⚫
⚫
⚫
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⚫
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ИНФОТЕЙНМЪНТ И СВЪРЗАЕМОСТ
Арматурно табло с 5.7’’ цветен дисплей, вкл. персонализация за шофьора,
предупредителни съобщения и информация за превозното средство
Арматурно табло 8.0’’ с цветен дисплей, вкл. различни персонализации за
предупредителни съобщения и информация за превозното средство
Cadillac CUE® Information and Media контролна система, AM/FM стерео с 8” цветен
информационен дисплей, USB извод, допълнителни изводи, допълнителен жак,
разпознаване на глас 4
Интеграция на смартфон чрез Apple CarPlay™ и Android Аuto™ 5
Digital Audio Broadcast DAB+
Bluetooth® за телефон и аудио, вкл. стрийминг на музика
Active Noice Cancellation и AudioPilot® технология за компeнсиране на шума
Компас
OnStar® с 4G LTE и вграден Wi-Fi хотспот 6
Безжично зареждане на мобилен телефон 7
230V извод, намиращ се в централната конзола

⚫ Стандартно
— Неналично
 Пакет
4. Пълна Cadillac CUE® функционалност изисква съвместим Bluetooth® и смартфон. Някои устройства изискват свързване с USB. Гласовото
разпознаване е достъпно на следните езици: английски, френски, немски, холандски, италиански, полски, датски, турски, руски, португалски и
испански.
5. Интерфейсите са продукт на Apple и Google и важат техните условия и декларация за поверителност. Изисква се съвместим смартфон и
приложим план данни. Android Auto™ смартфон с Android Lollipop 5.0 OS или по-висок; Apple CarPlay™ изисква iPhone 5 или по-нов модел. Пълен
списък на поддържаните приложения може да намерите на Apple.com/ios/carplay и Android.com/auto. Моля, отбележете, че наличността на
приложения може да е различна за различните пазари.
6. Услугите на All OnStar и Wi-Fi services ще спрат да бъдат на разположение на 31.декември 2020 г. След тази дата никакви пробни периоди или
абонаменти, включително услугите за спешни случаи няма да бъдат достъпни. Някои функции не са достъпни във всички държави в чужбина,
или по време на покупката. Услугите OnStar® се доставят от OnStar® Europe Ltd и изискват акаунт. Услугите OnStar® изискват активиране и са
предмет на покритието на мобилната мрежа и наличност. Услугите Wi-Fi services се предлагат от избран мобилен оператор и изискват
допълнителен акаунт. Пробният период за Wi-Fi е времево. След това се начисляват такси. Абонаментът за OnStar® пакети може да бъде
различен от услугите, включени в безплатния пробен период. Свържете се с Вашия дилър на Cadillac за детайли по достъпността, мрежово
покритие, спесификации, дължината на безплатния период и такси.
7. Системата може да зарежда безжично PMA-или Qi-съвместимо мобилно устройство. Мобилният телефон трябва да поддържа функция за
безжично зареждане.

ПАКЕТИ
РАЗШИРЕН ПАКЕТ СИГУРНОСТ
Заключване на кормилната колона
Самозахранваща се система за предпазване от кражба
Сензор за наклон на превозното средство
Аларма за движение в купето
Заключване на защитата на вратите и сензор за счупване на стъкло
Заключващи се гайки на колелата
Капак за ключалките
ПАКЕТ НАВИГАЦИЯ
Вградена 3D-навигация за Cadillac CUE® Information and Media Control System
BOSE® Centerpoint® Surround Sound System, 14 високоефективни
високоговорителя и дигитален усилвател, вкл. Active Noice Cancellation и
AudioPilot® технология за компeнсиране на шума
ПАКЕТ ВНИМАНИЕ НА ШОФЬОРА
Предупреждение за напускане на лентата и асистент за движение в лентата
Предупреждение за челен удар
Разпознаване на пътни знаци
Индикатор за дистанция от предна кола
Засичане на пешеходец отпред
IntelliBeam®, автоматичен контрол на дългите светлини
ПАКЕТ КЛИМАТИК
Подгряване за задни седалки, външни
Тризонов климатроник с индивидуални настройки за шофьор, преден
пасажер и задни пасажери (вкл. задни въздуховоди)
ПАКЕТ АСИСТЕНТ ЗА ШОФИРАНЕ
Подготовка за удар с пристягане на предпазния колан
Автоматично пристягане на предпазния колан
Автоматична спирачка за движение напред, с вкл. засичане на пешеходец
[под 80 км/ч, камера, радарна технология с къс и дълъг обхват]
Автоматична спирачка за движение назад, [под 35 км/ч, радарна технология
с къс обхват]
Адаптивен автопилот със Stop&Go функция
Автоматичен паркинг асистент, за паралелно и перпендикулярно паркиране

⚫ Стандартно

—

Неналично



Пакет

PREMIUM

PLATINUM

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

—

⚫

ЕКСТЕРИОРЕН ЦВЯТ
Stellar Black Metallic
Dark Granite Metallic
Harbor Blue Metallic
Red Passion Tincoat
Crystal White Tricoat

Stellar Black Metallic

Dark Granite Metallic

Red Passion Tincoat

PREMIUM

PLATINUM

⚫

⚫

1,680 лв
1,680 лв
3,850 лв
3,850 лв

1,680 лв
1,680 лв
3,850 лв
3,850 лв

Harbor Blue Metallic

Crystal White Tricoat

ИНТЕРИОРЕН ЦВЯТ

PREMIUM

PLATINUM

„Jet Black Mulan” кожени седалки, перфорирани, с „Jet Black” акценти на таблото и
„Lunar brushed” алуминиев интериор

⚫

—

„Jet Black Opus” кожени седалки, перфорирани, с „Jet Black” акценти на таблото, кожен
таван и интериор „Бронзов карбон”

—

⚫

„Maple Sugar Opus” кожени седалки, перфорирани, с „Jet Black” акценти на таблото,
кожен таван и „Satin Rosewood” интериор

—

⚫

„Jet Black Mulan” кожени седалки, перфорирани,
с „Jet Black” акценти на таблото и „Lunar
brushed” алуминиев интериор

⚫ Стандартно

—

Неналично



„Jet Black Opus” кожени седалки, перфорирани,
с „Jet Black” акценти на таблото, кожен таван и
интериор „Бронзов карбон”

Пакет

„Maple Sugar Opus” кожени седалки,
перфорирани, с „Jet Black” акценти на
таблото, кожен таван и „Satin Rosewood”
интериор

ГУМИ И ДЖАНТИ
20" алуминиеви джанти с Premium боя „Sterling Silver”
20" полирани алуминиеви джанти с 12-спицов дизайн
Летни гуми, 235/55 R20, W-индекс
Комплект резервна гума: 18" компактна резервна джанта, резервна гума
T135/70 R18, комплект за спешна помощ
Комплект за напомпване на гума

18" светли, полирани, алуминиеви джанти с
акценти „Light Argent”

20" алуминиеви джанти с Premium боя “Sterling
Silver”

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 8

82 л

—

⚫
—
⚫

—
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

20" полирани алуминиеви джанти с 12спицов дизайн

1,954 кг
2,550 кг
850 л
1,784 л
2,000 кг
750 кг

11.9 м

Неналично

PLATINUM

PREMIUM

Собствено тегло
Максимално позволено тегло
Обем на товарния отсек
Обем на товарния отсек, свалени седалки
Теглителна сила, със спирачки
Теглителна сила, без спирачки

⚫ Стандартно

PREMIUM



Пакет

8. Теглото и размерите са измерени съгласно актуалната версия на регулация (EU) No 1230/2012.

5 места

PLATINUM
1,954 кг
2,550 кг
850 л
1,784 л
2,000 кг
750 кг

CADILLAC УСЛУГИ
Дали сте на пътя или вкъщи, Вашият партньор на Cadillac е там, за да Ви предложи персонална
помощ. Разчитайте на нас, за да организирате посещение на сервиз, да отговорим на Вашите
въпроси относно Вашия нов Cadillac и да осигурим Вашата удовлетвореност от притежавания
от Вас автомобил. За да намерите най-близкия партньор на Cadillac, моля посетете
www.cadillaceurope.com.

ГАРАНЦИЯ
Всеки Cadillac е произведен според най-високите стандарти и с възможно най-голяма
загриженост. Като собственик на Cadillac, Вие не очаквате нищо по-малко от специално
обслужване и защита. Ако се сблъскате с дефекти в материалите или изработката, Вашето
превозно средство е покрито от нашия ‘Limited Cadillac Warranty’ за три години или 100.000 км
– което настъпи първо, плюс 6 години гаранция против корозия. Ако превозното средство
смени собственика си, гаранцията се трансферира автоматично през гаранционния период.

ROAD ASSISTANCE
Cadillac Assistance доставя помощ на собствениците на Cadillac с широк обхват от услуги 24
часа на ден, 365 дена в годината, в цяла Европа. Тези услуги са достъпни за период от 36
последователни месеца, започвайки от датата на първа регистрация на всяко приемливо
превозно средство. Моля, свържете се с Вашия Cadillac партньор за детайли.

PLEASE NOTE:
The prices and information contained in this brochure were accurate at the time of going to press
(September 2018). Availability, technical features and equipment provided on our vehicles can vary from
one market to another and may change without prior notice. The vehicles shown in this brochure are for
illustration purposes only. European specifications may vary. Some illustrations feature equipment that is
not included in every model. The colors printed in the brochure only approximate actual colors.
Information on recycling design and End of Life Vehicles (ELV) can be found on cadillaceurope.com.
For precise information on the equipment provided on our vehicles, please contact your local Cadillac
sales and service specialist. This material shall not be reprinted, in whole or in part, without the express
written permission of General Motors. We have tried to make this catalogue comprehensive and factual.
We reserve the right, however, to make changes at any time, without notice, to prices, colors, materials,
equipment, specifications, models and availability. Specifications, dimensions, measurements, ratings
and other numbers in this catalogue and other printed materials provided at the dealership or affixed to
vehicles are approximates based upon design and engineering drawings and prototypes and laboratory
tests. Your vehicle may differ due to variations in manufacture and equipment. Since some information
may have been updated since the time of printing, please check with your Cadillac Partner for complete
details. Any variations in colors shown are due to reproduction variation in the printing process. Cadillac
reserves the right to lengthen or shorten the model year for any product for any reason, or start and end
model years at different times. Please note that not all trims, colors or options might be available in your
market. Please check with your nearest Cadillac Partner for availability.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички цени са с включен ДДС и имат индикативна стойност.
Производителят и Блимус ЕООД запазват правото си да изменят
едностранно и без предварително уведомление посочените
индикативни цени на своите продукти и услуги. Посоченото
ценообразуване e изчислено при фиксиран курс на БНБ 1 EUR =
1.95583 BGN и има единствено за цел да послужи за ориентир на
клиентите и не представлява оферта по никакъв параметър.
Производителят и Блимус ЕООД ще положат всички необходими
усилия информацията касаеща предлаганите продукти и услугите,
тяхното ценообразуване, условията на доставка и др. да бъде
достоверна, ясна и актуална, но не поемат отговорност за
евентуални пропуски, неточности или изменения. Разполагаемост,
технически параметри и оборудване на нашите автомобили могат
да варират във времето. Показаните автомобили в тази брошура
служат единствено за илюстрация. Европейските спесификации
могат да се изменят. Някои от показаните параметри и оборудване
може да не е вече на разположение. Цветовете на принтираните
илюстрации ще се различават в различна степен от реалните.
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