01/08/2018

Sportage
Zlatá Edícia

Výbava/Motor

23 290 €

1.7 CRDi (Diesel-6MT-115k)
Spotreba paliva v l/100km: Mesto - 0 ; Mimo mesta - 0 ;
Kombinovaná - 0 . CO2 emisie: Kombinovaná 0 g/km.

Farba exteriéru
Infra Red

Kolesá
Pneumatiky 245/45 R19 + disky z
ľahkej zliatiny (nedostupné pre 1.6
GDi - štandard R17 disky ako pri Gold)

Dizajn

550 €

Možnosti

0€

Doplnky

0€

Celková cena

23 840 €
s DPH

Vaša konfigurácia
Dizajn
Farba exteriéru
Infra Red

550 €

Kolesá
Pneumatiky 245/45 R19 + disky z ľahkej zliatiny (nedostupné pre 1.6 GDi - štandard R17
disky ako pri Gold)

Vybavenie
Bezpečnosť
ABS (protiblokovací systém) + TSA (asistent stabilizácie prívesu)
ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca)
6x airbag (vodič, spolujazdec, bočné a záclonové airbagy)
ISOFIX uchytenie detskej sedačky na zadných sedadlách
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Imobilizér, alarm
Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS)
Systém monitorovania dopravných značiek (SLIF)
Interiér
Dojazdové rezervné koleso (sada na opravu pneumatík pre 1.6 GDi)
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky
Vyhrievaný volant
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Ovládanie audio systému na volante
Delené a sklápateľné zadné sedadlá (60:40)
Predná a zadná lakťová opierka (predná s odkladacím priestorom)
Elektrické ovládanie predných a zadných okien

0€

Tempomat a obmedzovač rýchlosti
Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadiel
Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča (výška / smer)
Elektrická bedrová opierka
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Palubný počítač s 4.2" farebným LCD displejom
Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
USB nabíjací port vzadu
Dvojzónová automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
Exteriér
Predné svetlomety projektorového typu s funkciou Escort
Svetelný senzor
LED denné svietenie
Parkovacie senzory zadné
Predné svetlomety do hmly
Automatické diaľkové svetlá
LED zadné kombinované svetlá
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy
Dažďový senzor
Zatmavené sklá od B-stĺpika
Strešné lyžiny
Multimedia
Rádio s MP3 audio, AUX, USB (6 reproduktorov, CD mechanika iba pri zákl. rádiu bez
navigácie)
Navigačný systém so 7" dotykovou obrazovkou ( 7-ročná aktualizácia máp a služba
"TomTom® Services")
Bluetooth handsfree sada

Zadná parkovacia kamera

