
Tipo 1.6 E-torq 110k AT6 Lounge 

Ilustračné foto

Technické parametre
 Objem valcov [cm3]:  1598
Počet valcov:  4
Max. výkon [kW], ([k]):  81 (110) pri 5500 ot./min.
Max. točivý moment [Nm]:  152 pri 4500 ot./min.
Max. rýchlosť [km/h]:  192
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]:  11,2
Spotreba [l/100 km] - kombinovaná:  6,3
Druh paliva:  benzín
Prevodovka:  automatická
Počet stupňov prevodovky:  6
 Emisie CO2 [g/km]:  146
Emisná norma:  6

Štandardná výbava
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, ABS, Výškovo a osovo nastaviteľný volant, Kit pre prašné cesty, Elektricky
ovládané zadné okná, Elektricky ovládaná predná okna, Vyhrievané zadné okno, Elektricky ovládané vonkajšie spätné
zrkadlá s vyhrievaním , Výškové nastavenie svetiel, Senzor automatického rozsvietenia svetiel, Predné hmlové
svetlomety s funkciou osvetlovania zatáčok, Elektrický posilňovač riadenia, Predná lakťová opierka s odkladacím
priestorom, Automatická klimatizácia, Zadné delené a sklopiteľné sedadlo 40/60, Volant a hlava radiacej páky
potiahnuté kožou, Dažďový senzor, TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku v pneumatikách, ESP (elektronický
stabilizačný program), zahŕňa ASR, MSR, HBA a Hill Holder a a kontrolu proti rozkmitaniu prívesu, Elektrochromatické
vnútorné spätné zrkadlo, Tempomat, Kolesá z ľahkých zliatin 16" + pneu 205/55, Väčšie kotúče predných bŕzd,
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Tretia zadná opierka hlavy, Kit Fix&Go (sada na opravu pneu), Chrómovaná
ozdobná lišta na zadných dverách batožinového priestoru, 3,5'' TFT displej , Chrómovaná ozdobná spodná lišta
bočných okien, Airbag vodiča, Airbag spolujazdca, Bočné airbagy predných sedadiel, Multifunkčné tlačidlá ovládania
rádia a telefónu na volante (viaže sa s 5" dotykovou obrazovkou), Senzor vonkajšej teploty, Chrómované kľučky dverí,
Okenné airbagy, UConnect rádio s 5" dotykovou obrazovkou, hands-free Bluetooth, ovládáním na volante, USB, AUX
a 6 reproduktormi, Zásuvka 12V na stredovom tuneli, Nárazníky vo farbe karosérie, Kryt batožinového priestoru,
Chrómovaná lišta pod mriežkou prednej masky, Automatické otváranie dverí batožinového priestoru, Kryty vonkajších
spätných zrkadiel vo farbe karosérie, Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu spolujazdca, Štítok s asistenčnou
službou

Nadštandardná výbava
435 Kolesá z ľahkých zliatin 17'' + pneu 225/45 125 €

396 Predné koberčeky 30 €

5DP Metalická farba červená Amore 400 €

452 Vyhrievané predné sedadlá 150 €

980 Plnohodnotné rezervné koleso 70 €

508 Zadné parkovacie senzory 150 €

316 Zadná parkovacia kamera 200 €

7PF Paket Relax (elektrická bedrová opierka, zadná lakťová opierka s úložným priestorom a 2 držiaky nápojov) 170 €

Základná cena 15 540 €
Cena celkom 16 835 €
Akčná zľava 1 200 €
Celková zľava 1 200 €

Ponúkaná cena 15 635 €
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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