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СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ 

на автомобіль Bentley Bentayga W12 
Модель 2017 року 

  

    ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Робочий об'єм двигуна (CM
3)  5950 

Максимальна потужність (к.с.)  608 

Максимальний обертаючий момент (Нм) 900 

Максимальна швидкість (км/год)  301 

Прискорення від 0 до 100 км/год (сек)  4,1 

Витрата пального (міський/траса/комбінований цикл) (л)  19/9,6/13,1 

Об'єм багажника (л) (4/5 місць)  431/484 

Об'єм паливного баку (л)  85 

ТРАНСМІСІЯ 

8-ступенева автоматична трансмісія стандарт 

Пневматична підвіска стандарт 

Постійний повний привід стандарт 

Регулювання жорсткості амортизаторів стандарт 

Динаміка 

Система контролю динамічного руху   стандарт 

Система Drive Dynamics Control (режим Sport, Comfort, Bentely, Custom) стандарт 

Вентильовані дискові гальма стандарт 

Гальмівні супорти чорного кольору стандарт 

Датчики тиску в колесах стандарт 

ДИСКИ 

22" 5-спицеві колісні диски – поліровані   опція  

Запасне колесо-докатка  опція 

http://www.mansory.ua/
mailto:info@mansoryua.com.ua
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22" літні шини   вибір 

ФАРБА 

Yellow Monaco (жовтий) опція 

 

ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ 

Панорамний дах з функцією відкривання опція 

LED-фари стандарт 

Зовнішні дзеркала з автозатемненням, підігрівом та електроскладуванням стандарт 

Комплект – карбоновий корпус Mansory на зовнішні дзеркала (2шт.прав/лів) опція 

Задній спойлер Mansory (матеріал - карбон) опція 

Хромовані решітки в передньому бампері   опція 

Акустичні стекла з захистом від УФ-променів, лобове скло з підігрівом  стандарт 

Релінги на даху  опція 

Фарбування нижньої частини кузова    опція 

 

ІНТЕР'ЄР 

Матеріали оздоблення інтер'єру 

Оздоблення деревом передньої центральної консолі - чорне лакове дерево (PIANO BLACK)   опція 

Оздоблення салону  - темна шкіра з контрастною жовтою стрічкою   опція 

КЕРМО 

Двохтонове кермо з підігрівом - оздоблене шкірою     опція 

Спортивні алюмінієві педалі  стандарт 

 

СИДІННЯ 

Електрорегулювання передніх та задніх сидінь та керма стандарт 

Підігрів  сидінь опція 

Комфортна специфікація для всіх сидінь з задньою роздільною консоллю: масаж та вентиляція передніх та 

задніх сидінь; бічне регулювання всіх сидінь та підголовників; електрокерування висоти ременів безпеки; роздільна  опція 

центральна консоль між задніми сидіннями; роздільна панель між салоном та багажним відділенням 
 
 

 

 
 

 

Контрастна жовта  строчка в салоні  опція 

Контрастна жовта перехрестна строчка на кермі  опція 

Вишиті жовтим на сидіннях "B" емблеми  опція 

 

КИЛИМИ 

Високоворсові килими (4 шт.)  опція 

 

 

МУЛЬТИМЕДІЯ 

8" РК сенсорний дисплей стандарт 

Bluetooth телефонія та можливість підключення аудіо гаджетів стандарт 

Навігаційна система (працює і в Україні) стандарт 

Жорсткий диск на 60 Гб (30 ГБ для медіа-файлів) стандарт 

Слот для SD-карти, одного CD/DVD диску. Стандарт 

Розвага на задніх сидіннях (мультимедійні екрани) опція 

Преміальна аудіосистема "Bentley Signature": 21-канальна з 18 динаміками, потужність 1800 Вт     опція 

   

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

Бортовий комп'ютер стандарт 

Круїз-контроль стандарт 

Камери зовнішнього огляду  стандарт 

 

КОМФОРТ 

Доступ до авто без ключа стандарт 

Запуск двигуна без ключа стандарт 

Омивач передніх фар стандарт 

Датчик світла / помічник управління дальнім світлом стандарт 

«автоматичні фари» стандарт 

Система голосового управління опція 

Проекційний дисплей HD опція 

Датчик дощу стандарт 

Роздільний клімат-контроль стандарт 

Електрична кришка багажника стандарт 

Дожим дверей стандарт 

Подвійні бічні стекла з захистом від УФ-променів стандарт 

Зарядний пристрій для акумулятора  опція 
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Аптечка та знак аварійної зупинки  опція 

Пакет для курців  опція 

Освітлення салону під настрій власника  опція 

 

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ 

7 подушок безпеки стандарт 

Передній та задній парктронік стандарт 

ESP - електронна система стабілізації стандарт 

Контроль тиску в шинах стандарт 

Система пуску/зупинки стандарт 

 

ПАКЕТИ 

Пакет “Мулінер” – «Кольорова специфікація»,  ромбовидна прострочка сидінь та дверних панелей; 

спортивні педалі; металеві кришки паливної  та масляної горловин      опція 

 

Пакет "Місто" (City Specification): Камера кругового огляду; система попередження та захисту від ДТП;  допомога при     опція 
паркуванні; система захисту від наїзду на пішоходів; система розпізнавання дорожніх знаків. 

Пакет "Захист від сонця" (Sunshine Specification): Додатковий захист від сонця водія та переднього пасажира;     опція  
електрорегульовані задні бічні шторки     опція  

 

КОЛІР КУЗОВА 

Yellow Monaco - Жовтий (лак) - вибір 

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ Основна шкіра 

Графітовий колір  вибір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальна пропозиція  347 000.00 $ 

 
 


