MOJA SPACETOURER XS
Konfigurované dňa 22/05/2019

SPOLU

22 752 € s DPH

Detaily vašej konfigurácie:
MODEL
SILUETA SpaceTourer XS

v cene

VERZIA BUSINESS

v cene

MOTORIZÁCIA 1.5 BlueHDi 100k manuálna 6-st.

v cene

PERSONALIZÁCIA

v cene

LAK biela BANQUISE

v cene

ČALÚNENIE Látkové čalúnenie Mica

v cene

DISKY Oceľové kolesá 16''

v cene

SPOLU

22 752 € s DPH

VAŠA KONFIGURÁCIA V OBRÁZKOCH:

Všetky ceny a údaje na stránke konfigurátora sú nazáväzné a majú len informatívny charakter. Spoločnosť C Automobil Import, s.r.o. robí všetko pre
to, aby informácie na stránkach boli stále aktuálne. Treba však brať do úvahy zložitosť počítačových systémov ako aj fakt, že naša ponuka sa neustále
vyvíja. Preto vám doporučujeme, aby ste sa následne spojili s predajným miestom a konzultovali aktuálnosť a presnosť uvedených informácií. Obrázky
vozidiel sú ilustračné.

Výbava zahrnutá vo vašej verzii:
BEZPEČNOSŤ
3x bezpečnostné
trojbodové pásy vzadu, na
krajných sedadlách s
obmedzovačom ťahu

Airbag vodiča a airbag
spolujazdca s možnosťou
deaktivácie + Bočné a
hlavové airbagy

Bezpečnostné úchyty ISOFIX
na zadných krajných
sedadlách

KOMFORT A VNÚTORNÉ VYBAVENIE
HIll Assist - Pomoc pri
rozjazde do kopca

Palubný počítač

Zásuvka 12V

Akustické čelné sklo

Indikátor zmeny
prevodového stupňa

Tempomat s
obmedzovačom rýchlosti

Elektricky ovládané a
vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

Elektrohydraulický
posilňovač riadenia so
stabilizátorom

Plnohodnotné rezervné
koleso

Vyhrievané okno zadných
výklopných dverí + zadný
stierač

Individuáne sedadlo
spolujazdca

Otvárateľné, tónované
bočné okná v druhom a
treťom rade

Výškovo a bedrovo
nastaviteľné sedadlo vodiča

ESC + ABS + ASR + AFU

Rádio RD6, Bluetooth, USB,
jack, 8 reproduktorov

Coffee Break Alert
(upozornenie na možnú
únavu vodiča)

Výškovo a osovo
nastaviteľný volant

Kombinácia sedadiel: 5 miest
v sérii

Predné hmlové svetlomety
+ cornering

Elektrické ovládanie
predných okien

Pravé bočné posuvné dvere

Denné LED svetlomety

Kotvové úchytky na
podlahe v batožinovom
priestore

3 miestna sklápateľná lavica
v druhom rade delená

Manuálna klimatizácia

Plastovogumová podlážka
vpredu a vzadu

INÉ

BEZPEČNOSŤ

DISKY KOLIES
Oceľové kolesá 16''

Rozmery:

Motorizácia:
1.5 BlueHDi 100k
manuálna 6-st.
KOMBINOVANÁ SPOTREBA

5.2 (l/100km)

EMISIE CO2

137.0 (g/km)

Technické charakteristiky:
1
NEDC*

Maximálny výkon v kW EHK (k DIN) pri ot./min

75(100)/3500

Objem motora

1499.0

Maximálny krútiaci moment

270/1600

Maximálna rýchlosť v km/h

145.0

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

13.5

Spotreba - mesto

5.9

Spotreba - mimo mesta

4.8

Spotreba - mix

5.2

Emisie CO2

137.0

Objem nádrže v litroch

70.0

Počet miest na sedenie

5.0

Dĺžka (mm)

4606.0

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ

145.0 (km/h)

ZRÝCHLENIE 0- 100 KM/H

13.5 (s)

Výška (mm)

1905.0

Šírka (mm)

1920.0

Objem

280.0

TC_MOTOR_DESCRIPTION

1.5 BlueHDi 100k

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Na nájdenie vašej konfigurácie kliknite sem
Kód LCDV 1CK0NMQMG6B0A0C0

Konfigurácia vykonaná na SpaceTourer XS22/05/2019v 04:05

