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Nové Sorento
SILVER

2.2 CRDi Diesel 202 PS 4WD 8DCT

Spotreby WLTP

Spotreba paliva: kombinovaná 6.4 l/100 km; CO₂

kombinované emisie 168.0 g/km.

Farba exteriéru
Clear White

Kolesá
18-palcové disky z ľahkej zliatiny,
pneumatiky 235/60 R18

Výbava / Motor 42 990 EUR

Dizajn 0 EUR

Možnosti 0 EUR

Celková cena

42 990 EUR

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Clear White 0 EUR

Kolesá

18-palcové disky z ľahkej zliatiny, pneumatiky 235/60 R18 0 EUR

Vybavenie

Bezpečnosť

7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a záclonové airbagy, centrálny airbag medzi

prednými sedadlami)

TPMS - monitorovanie tlaku v pneumatikách

ABS + ESC + DBC + HAC + TSA + MCB

MSLA - manuálny obmedzovač rýchlosti

SCC - Smart adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

HDA - asistent jazdy na diaľnici

FCA - asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov

ISLA - inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení

Alarm, imobilizér

LFA - asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach

E-Call - systém núdzového volania v prípade nehody

FCA-JX asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami pri odbočovaní vľavo

LKA - aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Exteriér

Dojazdové rezervné koleso

Príprava na montáž ťažného zariadenia

LED denné svietenie

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním



Solárne čelné sklo a predné bočné sklá

Parkovacie senzory predné a zadné

Full LED predné svetlomety

17-palcové predné brzdy

LED predné svetlomety do hmly

LED zadné kombinované svetlá

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Laminované sklá predných bočných okien

Strešné lyžiny

Vonkajšie kľučky dverí s povrchovou úpravou matný chróm

Interiér

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča, vrátane 2-smernej bedrovej opierky

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart Key)

Posuvné zadné sedadlá s nastaviteľným sklonom operadla

Elektronický volič prevodovky

Elektrická detská poistka

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart Key)

Radiace páčky prevodovky pod volantom

USB nabíjacie porty v operadlách predných sedadiel

12V elektrická zásuvka na stredovej konzole vzadu

Textilné čalúnenie sedadiel

Dvojzónová automatická klimatizácia

2x USB nabíjacie porty na palubnej doske

Volič jazdných režimov

Elektrická detská poistka

Zadná lakťová opierka s držiakmi nápojov



 
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané výrobcom v ideálnych laboratórnych
podmienkach podľa metodiky WLTP v zmysle nariadenia Európskej Komisie (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch vozidiel sú
zobrazované hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie, ktoré sú namerané ako najvyššie pre jednotlivé
typy motorov v závislosti od možnej výbavy vozidla. Uvedené hodnoty môžu byť ovplyvnené jednotlivými prvkami príslušenstva.
Namerané hodnoty sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených laboratórnych podmienkach. Reálne hodnoty budú
odlišné v nadväznosti na štýl jazdy a okolité podmienky a môžu viesť k odchýlkam od nameraných hodnôt.

 

Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá

Elektronická parkovacia brzda

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

Delené a sklápateľné zadné sedadlá (60:40)

Systém monitorovania zadných sedadiel pri opúšťaní vozidla

Impulzné ovládanie všetkých okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

Kožou potiahnutý volant

Vyhrievaný volant

USB nabíjací port na stredovej konzole vzadu

Vyhrievané predné sedadlá

Dažďový a svetelný senzor

Multimédiá

Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou

6 reproduktorov

Predpríprava na telematické služby vrátane mobilnej aplikácie

DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania

Apple CarPlay / Android Auto

Bluetooth handsfree sada

Plne digitálny prístrojový panel "Supervision"


