
Nový i20 1.2i 62 kW 5st. man. Cool
Cena celkom: 11 690 €

Zhrnutie

Model
Nový i20

9 190 € (základná cena)

Motor a prevodovka
1.2i 62 kW 5st. man.
0 €

Farba
Polar White

0 €

Interiér
Látkové čalúnenie
sedadiel Black

0 €

Stupeň výbavy
Cool

+ 2 500 €

Prevodovka a pohon
Systém inteligentného manažmentu alternátora●

ISG (Stop Go systém)●

Vonkajšia výbava
Rozmer pneumatík 185/65 R15●

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru●

Lepiaca sada na opravu defektu - len s motorom 1,0 T-GDi 74kW●

Dojazdové rezervné koleso●

Nárazníky a kľučky dverí vo farbe vozidla●

Predné hmlové svetlomety●

Predné AERO stierače●

Bezpečnosť
Antiblokovací systém ABS + EBD●

Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM●

Asistent pre rozjazd do kopca●

Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)●

Predné bočné airbagy●

Okenné airbagy vpredu a vzadu●

Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade●

nárazu)
Systém na upozornenie opustenia jazdného pruhu (LDW)●

Imobilizér●

Monitorovanie tlaku v pneumatikách●

Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)●

Vnútorná výbava a komfort
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* Obrázok auta v tejto farbe nie je dostupný
** Len skladové vozidlá.

Elektrický posilňovač riadenia●

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant●

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča●

Kožený volant a hlavica radiacej páky●

Schránka na odkladanie okuliarov●

Svetlo na čítanie vpredu●

Tónované sklá●

Funkcia komfortného blikania - trojblik●

Palubný počítač●

El. ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu na●

strane vodiča
El. ovládanie zadných okien●

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom●

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá●

Manuálna klimatizácia (vr. chladenia priehradky spolujazdca)●

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti●

Zadné parkovacie senzory●

Organizér batožinového priestoru a fixačná sieť●

Výbava Cool
LED denné svetlá, predné projektorové dvojfunkčné svetlomety●

(stretávacie/diaľkové svetlo) so statickým prisvecovaním zákrut a
parkovacími svetlami z LED
Disky kolies z ľahkých zliatin●

Bočná ochranná lišta●

Zatmavené sklá zadných okien●

Dažďový senzor●

Svetelný senzor●

Lakťová opierka pre vodiča a spolujazdca●

Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo●

Látkové čalúnenie sedadiel LUX●

Audio
Rádio s 7” farebným LCD a RDS a služby Apple CarPlay / Android Auto●

AUX + USB●

Bluetooth●

Zadná parkovacia kamera●

Ovládanie audiosystému na volante●

Počet reproduktorov 4●

Príplatková výbava

Celková cena príplatkovej výbavy: 0 €

Cena celkom: 11 690 €


