Panda 1.2 69k Plus
Technické parametre
Objem valcov [cm3]:
Počet valcov:
Počet ventilov na valec:
Kompresný pomer:
Max. výkon [kW], ([k]):
Max. točivý moment [Nm], ([kgm]):
Max. rýchlosť [km/h]:
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]:
Spotreba [l/100 km] - mesto:
Spotreba [l/100 km] - mimo mesto:
Spotreba [l/100 km] - kombinovaná:
Palivo:
Druh paliva:
Prevodovka:
Počet stupňov prevodovky:
Emisie CO2 [g/km]:
Emisná norma:

1242
4
2
11.1
51 (69) pri 5500 ot./min.
102 (10,4) pri 3000 ot./min.
164
14,2
6,7
4,3
5,2
Natural 95
benzín
manuálna
5
120
Euro 6

Ilustračné foto

Štandardná výbava

Oceľové disky 14'' 175/65 R14, Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, Výškovo nastaviteľný volant,
Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom, Mechanicky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, Tachometer, Príprava
pre rádio (anténa + 6 x repro), Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™, Zadné opierky hlavy, Tri
trojbodové samonavíjacie bezpečnostné pásy vzadu (5miestna verzia), ESP (elektronický stabilizačný
program), Kit Fix & Go - súprava na rýchlu opravu pneumatík (vylučuje dojazdové rezervné koleso), Airbag
vodiča, Airbag spolujazdca, Zrkadielko na protislnečnej clone vodiča, Senzor vonkajšej teploty, Bezpečnostný
štítok (SK), Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie, Okenné airbagy, Svetlo v batožinovom
priestore, Zásuvka 12V, Manuál Fiat, Nárazníky vo farbe karosérie, Zadné nedelené a sklopné sedadlo
(5miestna verzia), Elektrické ovládanie predných okien, Vyhrievané zadné okno, Atermické sklá, Logistický
opt, Monitoring tlaku v pneumatikách

Nadštandardná výbava
5CH

Lak biela Gelato

626

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

90 €

803

Dojazdové rezervné koleso

40 €

717

Rádio s CD/MP3 s dvojriadkovým displejom + 6 repro

Základná cena
Cena celkom
Zľava EXTRA Tanex
Celková zľava

Ponúkaná cena
Všetky ceny sú uvedené vrátane 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 25, 917 01 Trnava
www.tanex.sk
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