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Ceed
Gold

1,5 T-GDi 7DCT (Benzín, dvojspojková
automatická prevodovka); 117,5 kW (160 k)

Spotreba paliva kombinovaná 5.8 l/100 km; Emisie CO₂
kombinované 131 g/km.

Farba karosérie
New Infra Red AA9 (metalický lak)

Disky kolies
16-palcové disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 205/55 R16)

Úroveň výbavy / Motor 22 090 €

Dizajn 550 €

Možnosti 0 €

Celková cena

22 640 €

s DPH



Tvoja konfigurácia

Dizajn

Farba karosérie

New Infra Red AA9 (metalický lak) 550 €

Typ interiéru

Látkové čalúnenie sedadiel - (WK) Čierny interiér 0 €

Disky kolies

16-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/55 R16) 0 €

Vybavenie

Bezpečnosť

ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém) + HAC (asistent pre

rozjazd do kopca)

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie)

Bočné airbagy predných sedadiel, hlavové airbagy

ISG (Štart/Stop systém)

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Interiér

Dvojité dno batožinového priestoru

Elektrické ovládanie všetkých okien (impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou

funkciou proti privretiu)

Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky

Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Vyhrievané predné sedadlá a volant

Exteriér



16-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/55 R16)

Dojazdové rezervné koleso / okrem MHEV

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

LED denné svietenie

LED zadné svetlá

Ozdobná chrómová lišta bočných okien

Predné halogénové svetlomety projektorového typu

Predné hmlové svetlomety

Sada na opravu pneumatík / len MHEV

Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)

Tónované sklá

Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie

Zatmavené sklá od B-stĺpika

Komfort

12V elektrická zásuvka na palubnej doske

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

Alarm, imobilizér

DAW+ (systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou upozornenia na rozjazd vozidla

vpredu)

Dažďový senzor

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, sklápateľný kľúč

Dvojzónová automatická klimatizácia

FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci automobily/chodcov)

HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)

LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu



 
Hodnoty spotreby paliva, elektrickej energie a emisií CO2 sú namerané výrobcom v ideálnych laboratórnych podmienkach podľa
metodiky WLTP v zmysle nariadenia EK (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch sú zobrazované hodnoty spotreby paliva,
elektrickej energie a emisií CO2, ktoré sú namerané ako najvyššie pre jednotlivé typy motorov v závislosti od výbavy vozidla a
môžu byť ovplyvnené prvkami príslušenstva. Namerané reálne hodnoty sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v
laboratórnych podmienkach, pričom štýl jazdy a podmienky prevádzkovania vozidla môžu viesť k odchýlkam od týchto hodnôt. 

čiary)

Palubný počítač so 4,2" LCD displejom "Supervision"

Predpríprava na montáž ťažného zariadenia

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Systém upozornenia na kontrolu zadných sedadiel pri opustení vozidla

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)

USB nabíjací port na palubnej doske

USB nabíjací port na stredovej konzole vzadu

Volič jazdného režimu / len MHEV a 7DCT

Zadné parkovacie senzory

Multimédiá

Bluetooth handsfree sada

DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania

Ovládanie audiosystému na volante

Rádio s 8" dotykovým LCD displejom, USB-A vstup, 6 reproduktorov, Konektivita mobilných

telefónov Apple CarPlay/Android Auto

Sedadlá

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)

Látkové čalúnenie sedadiel

Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov


