Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 130k 35 L2H2 Dod
Technické parametre
Objem valcov [cm3]:
Počet valcov:
Kompresný pomer:
Max. výkon [kW], ([k]):
Max. točivý moment [Nm]:
Max. rýchlosť [km/h]:
Spotreba [l/100 km] - kombinovaná:
Palivo:
Druh paliva:
Prevodovka:
Počet stupňov prevodovky:
Emisie CO2 [g/km]:
Emisná norma:

2287
4
16,2
96 (130) pri 3600 ot./min.
320 pri 1800 ot./min.
145 - 155
6,1 - 6,8
Nafta motorová
nafta
manuálna
6
160 - 178
EURO 6

Ilustračné foto

Štandardná výbava

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom Servotronic,
Kontrolka / snímač hladiny oleja (štandard len v kombinácii s doplnkami 025 alebo 140), Elektricky ovládané,
vyhrievané (odhmlovacie) spätné zrkadlá, Príprava na autorádio + reproduktory, Pevná deliaca priehradka s
priezorom do nákladového priestoru, Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými pásmi, ESC + ASR +
LAC (kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti prevráteniu, Airbag vodiča smart 2 + ochranný pás,
Zadné plechové dvere, Svetlá pre denné svietenie, Tkaninové poťahy, Navíjač rezervného kolesa, Ozdobná
mriežka chladiča, Vyhrievaná hadica odvetrávania olejových výparov, Plnohodnotná rezerva, Fajčiarska
súprava, Držiak tabletu a dokumentov, Palivový filter s predhrevom, Elektrické ovládanie predných okien

Nadštandardná výbava
025

Manuálna klimatizácia

650 €

077

Zadné dvojlamelové zosilnené pružiny

100 €

132

Bedrové nastavenie sedadla vodiča + lakťová opierka

4G9

Palivová nádrž 120 l

140 €

619

Otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov

300 €

835

Odkladacia priehradka nad čelným sklom

NHR

Tempomat + Speed Limiter (nastavenie max.rychlosti)

Základná cena
Cena celkom
Akčná zľava 17,00%
Zľava pre firemných zákazníkov 3,00%
Celková zľava

Ponúkaná cena
Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH, konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely
osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti
automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO 2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné
netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne
otepľovanie.
TANEX, spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, 91701 Trnava
www.tanex.sk

60 €

70 €
160 €

22 000 €
23 480 €
3 992 €
704 €
4 696 €

18 784 €

