Výbava
PODVOZOK A BEZPEČNOSŤ
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy a okenné airbagy vpredu a vzadu
ABS+ ESC+ HAC
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)
ISG (Stop Go systém) so systémom inteligetného manažmentu alternátora
Elektrický posilňovač riadenia
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

VONKAJŠIA VÝBAVA
Solárne sklá s pruhom proti zapadajúcemu slnku
Zatmavené sklá zadných okien
Predné projektorové svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut
Svetelný senzor
LED denné svetlá
Predné hmlové svetlomety
Ukazovateľe smeru v spätných zrkadlách
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Predná chrómovaná maska
Pozdĺžne strešné lyžiny
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla
Chrómovaná lišta okolo bočných okien
Zliatinové disky kolies s rozmerom 205/55 R16
Dojazdové rezervné koleso - len s motormi 1,5i, 1,0 T-GDi, 1,6 CRDi 85 kW

SEDADLÁ
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2
Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje a otvorom na lyže
Látkové čalúnenie sedadiel
Vyhrievanie predných sedadiel
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

VNÚTORNÁ VÝBAVA
Impulzné ovládanie okien
Vnútorné chrómované kľučky dverí
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Osvetlenie v batožinovom priestore
Predná posuvná lakťová opierka
Dvojité dno batožinového priestoru
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Deliaca sieť medzi batožinovým priestorom a kabínou vozidla
Kožený volant s vyhrievaným vencom volantu
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
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POHODLIE
Automatická dvojzónová klimatizácia
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
Automatické odhmlievanie čelného skla
Prístrojová doska s 3,5" monochromatickým TFT dipslejom
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Palubný počítač
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA, systém na sledovanie únavy vodiča DAW,
automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA a systém varovania pred čelným nárazom FCW
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Predné a zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera
Rádio s 8” farebným LCD, RDS a služby Apple CarPlay/Android Auto
Predné 2 reproduktory
Výškové 2 reproduktory
Zadné 2 reproduktory
USB
Ovládanie audiosystému na volante
Bluetooth
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Imobilizér
Centrálne zamykanie

Položka
Cenníková cena
Farba
Interiér
Fleetová zľava

Cena celkem

Cena bez DPH
16.158,33 EUR
491,67 EUR
0 EUR
-2.164,50 EUR

Cena s DPH
19.390,00 EUR
590,00 EUR
0 EUR
-2.597,40 EUR

14.485,50 EUR

17.382,60 EUR

5 rokov záruky
5 rokov záruky
5 rokov asistencia
5 zvýhodnených servisných prehliadok počas trvania záruky

POZNÁMKA
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