
500L 1.4 T-Jet 120 k Plus

Ilustračné foto

Technické parametre
 Objem valcov [cm3]:  1368
Počet valcov:  4
Počet ventilov na valec:  4
Kompresný pomer:  9,8
Max. výkon [kW], ([k]):  88 (120) pri 5000 ot./min.
Max. točivý moment [Nm]:  215 pri 2500 ot./min.
Max. rýchlosť [km/h]:  189
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]:  10,2
Spotreba [l/100 km] - mesto:  8,8
Spotreba [l/100 km] - mimo mesto:  5,4
Spotreba [l/100 km] - kombinovaná:  6,7
Palivo:  95
Druh paliva:  benzín
Prevodovka:  manuálna
Počet stupňov prevodovky:  6
 Emisie CO2 [g/km]:  155
Emisná norma:  EURO 6

Štandardná výbava
Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania, Výškovo a osovo nastaviteľný volant, Manuálna klimatizácia s peľovým
filtrom, Elektricky ovládané predné okná, Vyhrievané zadné sklo, Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s
vyhrievaním vo farbe karosérie, Otáčkomer, Tachometer, Zadný stierač, Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™ ,
Centrálne zamykanie, Pevné polohovateľné dno batožinového priestoru, Volant potiahnutý kožou s ovládaním
autorádia (10 tlačidiel), Senzor kontroly tlaku v pneumatikách TPMS, ESP s ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder,
Oceľové disky kolies 16'', Tempomat, Kolesá z ľahkých zliatin 16'' s 13 lúčmi (strieborné), Výškovo nastaviteľné sedadlo
vodiča, Kit Fix&Go (vylučuje dojazdové rezervné koleso), Špecifické nastavenie motora, Radiaca páka potiahnutá
kožou, Airbag vodiča, Airbag spolujazdca, Bočné airbagy, Hlavové airbagy, Bočné lišty s chromovanými detailami, Rádio
s 5'' dotykovým displejom  (vrátane Bluetooth a Handsfree), Logistický opt , Nárazníky lakované vo farbe karosérie,
Lakované vonkajšie zrkadlá vo farbe karosérie

Nadštandardná výbava
210 Metalická farba 540 €

5FB Kolesá z ľahkých zliatin 17'' s 5 dvojitými lúčmi (diamantovo biele) 300 €

023 Elektricky ovládané zadné okná 170 €

452 Vyhrievané predné sedadlá 150 €

803 Dojazdové rezervné koleso (125/90 R15) 70 €

508 Zadný parkovací senzor (vo farbe karosérie) 300 €

097 Predné hmlové svetlá 150 €

6YM
Paket Komfort (sedadlo vodiča a spolujazdca s nastaviteľnou bedrovou opierkou, lakťová opierka vodiča =
456+623+6NV)

165 €

Základná cena 18 870 €
Cena celkom 20 715 €
Zľava EXTRA Tanex 5 025 €
Celková zľava 5 025 €

Ponúkaná cena 15 690 €
Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH, konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO , 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  automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné
netechnické činitele. CO  je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne
otepľovanie.
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