Cenník osobných vozidiel
Platný od 3. 4. 2017

Motor a výbava

Prevodovka

Výkon
(kW/k)

Cenníková cena

Bonus

Akciová cena

2,2 CRDi PREMIUM

6A

147/200

49 990 €

2 000 €

47 990 €

V prípade platby v hotovosti za vozidlo, získava zákazník havarijné poistenie na 1 rok zadarmo. V prípade nákupu vozidla prostredníctvom akciového financovania získava
zákazník havarijné poistenie so sadzbou 1,99% / ročne počas doby trvania financovania. Za extra výhodnú cenu 252 € s DPH získate 4 kusy zimných pneumatík značky Nokian s
rozmerom 235/55 R19. Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť značku zimných pneumatík podľa dostupnosti od dodávateľa.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Premium

PREVODOVKA A POHON
6-stupňová automatická prevodovka s možnosťou sekvenčnej voľby



ISG (Stop Go systém)



VONKAJŠIA VÝBAVA
Disky kolies z ľahkých zliatin
Rozmer pneumatík


235/55 R19

Plnohodnotné rezervné koleso
Adaptívne Bi-xenónové svetlomety DBL



Predné LED hmlové svetlomety



LED denné svetlá a zadné LED svetlá
Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru



Predná chrómová maska



Koncovka výfuku po oboch stranách vozidla






Zadný spojler / strešné lyžiny

/

Panoramatické strešné okno



Chrómové kľučky dverí



Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru – Smart Tailgate
Metalický lak



660 €

BEZPEČNOSŤ
Pohon všetkých kolies s aktívnym prenosom krútiaceho momentu a systémom LOCK



Antiblokovací systém ABS + brzdový asistent BAS



Elektronický stabilizačný systém ESC a manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívesu
Asistent pre rozjazd do kopca HAC + Asistent pre kontrolovaný zjazd z kopca DBC



Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies TCS



Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy / Okenné airbagy vpredu a vzadu



/

Kolenný airbag vodiča



Elektronická parkovacia brzda



Signál núdzového brzdenia ESS



Systém monitorovania mŕtveho uhla BSD



Systém autonómneho núdzového brzdenia AEB
Upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCTA



Asistenčný systém na rýchlo sa približujúce vozidlá LCA



Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)



Systém na upozornenie opustenia jazdného pruhu (LDWS)



Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS



Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)





VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT
Elektrický posilňovač riadenia so systémom Drive Mode



Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant



Kožený volant a hlavica radiacej páky



Vyhrievaný veniec volantu



Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo vodiča
Kožené čalúnenie sedadiel / ventilácia predných sedadiel
Prémiové hnedé kožené čalúnenie sedadiel s ventiláciou predných sedadiel
Vyhrievanie predných / zadných sedadiel


/

1 000 €
/

Zadné sedadlá delené v pomere 6:4 a sklopné nastaviteľné operadlo delené v pomere 4:2:4



Predná a zadná lakťová opierka



Vyhrievanie predného okna pod stieračmi



Solárne predné sklá a zatmavené sklá zadných okien



Protislnečné roletky na zadných bočných oknách
Palubný počítač



Elektrická zásuvka s napätím 220V v batožinovom priestore



El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okien)



Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru



Automatická dvojzónová klimatizácia (vr. chladenia priehradky spolujazdca)
Ventilačné výduchy v B-stĺpikoch pre druhý rad sedadiel



Automatické prepínanie diaľkových svetiel



Adaptívny tempomat a obmedzovač rýchlosti



Dažďový a svetelný senzor



Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti



Systém monitorovanie okolia vozidla – 4 kamery 360°



Predné a zadné parkovacie senzory



Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo s kompasom



Smart parkovací systém



Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér, kľučky s osvetlením, prístrojová doska Supervision s TFT farebným
displejom)







AUDIO
Rádio s RDS+AUX+USB+Bluetooth



Integrovaná navigácia s 8" LCD



Aktualizácia máp integrovanej navigácie počas doby trvania záruky (raz ročne)



Zadná parkovacia kamera



Ovládanie audiosystému na volante



Infinity premium sound system
Počet reproduktorov

10



ZÁRUKY A SLUŽBY
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov

v cene

5 rokov asistenčná služba

v cene

5 rokov zvýhodnená prehliadka

v cene

Doporučené ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo
na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre konečnú cenu a možnosti kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov kontaktujte autorizovaného predajcu.
 štandardná výbava
- nedodáva sa

