
Ценовникот важи за возила од 01.01.2022

МОДЕЛ ОПРЕМА ГОРИВО
ЗАПРЕМНИНА

НА МОТОР

(ccm) 

Сила на 

мотор

(KW/KS)

Бтој на врати Менувач
EUR

Цена со ДМВ и ДДВ

1,2 MPi COMFORT бензин 1,197 84 5 мануелен 5 18,900

1,2 MPi STYLE бензин 1,197 84 5 мануелен 5 19,500

1,2 MPi PREMIUM бензин 1,197 84 5 мануелен 5 21,600

1,2 MPi IMPRESSION бензин 1,197 84 5 мануелен 5 23,000

1,4 MPi COMFORT бензин 1,368 100 5 мануелен 6 19,300

1,4 MPi STYLE бензин 1,368 100 5 мануелен 6 19,900

1,4 MPi PREMIUM бензин 1,368 100 5 мануелен 6 22,000

1,4 MPi IMPRESSION бензин 1,368 100 5 мануелен 6 24,000

1,4 MPi STYLE бензин 1,368 100 5 aвтоматски 21,500

1,4 MPi PREMIUM бензин 1,368 100 5 автоматски 23,500

1,4 MPi IMPRESSION бензин 1,368 100 5 автоматски 25,500

1.0 T-GDI STYLE бензин 998 100 5 автоматски 7DCT 22,400

1.0 T-GDI PREMIUM бензин 998 100 5 автоматски 7DCT 24,600

1.0 T-GDI IMPRESSION бензин 998 100 5 автоматски 7DCT 26,500

1.0 T-GDI STYLE бензин 998 120 4 автоматски 7DCT 25,400

1.0 T-GDI PREMIUM бензин 998 120 5 автоматски 7DCT 25,900

1.0 T-GDI IMPRESSION бензин 998 120 5 автоматски 7DCT 28,300

СТАНДАРДНА ОПРЕМА COMFORT:

ABS (Систем против блокирање на тркала) Аудио систем со 8" екран во боја + RDS +DAB Надворешни кваки во боја на каросерија

ESP (Електронска контрола на стабилност) Задна камера со динамичен приказ Предна маска во црна боја

VSM (Систем за управување на стабилноста на возилото) 3,5" инфо екран на инструмент табла Предна долна облога во сребрена боја

HAC (Помош при нагорнина) Аудио команди на волан Задна долна облога во боја на возило

E-CALL - Итна помош во случај на незгода Bluetooth со команди на волан и гласовни Надолжни кровни носачи

(Не е во функција надвор од EU) команди Тонирани стакла

STOP&GO 2 звучници напред Црни облоги во долниот дел на вратите

Предни и задни диск сопирачки 2 високотонски звучници напред Централен наслон за раце

TPMS (Систем за контрола на притисок во пневматици) 2 звучници во задните врати Висински подесиви предни наслони за глава

Возачка воздушна перница USB приклучок и полнач напред Висински подесиви задни наслони за глава

Воздушна перница за совозач со функција за деактивација 12V приклучок напред Огледало во штитници за сонце со осветлување

Странични воздушни перници Темпомат и лимитатор на брзина Аларм

Странични воздушни завеси Патен компјутер Електронска блокада на моторот

Предупредување за сигурносни појаси за сите патници Сензор за надворешна температура "Welcome & Follow-me-home" функција на светлата

Предни сигурносни појаси со ел. предзатегачи Предни светла за читање ISO FIX на задните седишта

Серво управувач Двојни халоген предни светла Централна конзола со држач за чаши

Подесување на воланот по висина и длабочина Автоматски светла Задни седишта во сооднос 60:40

Возачко седиште подесиво по висина Подесување на нагибот на светлосниот сноп Светло во багажникот

Кожен волан и менувач LED дневни светла Интервални предни брсачи + заден брисач

Автоматски клима уред LED позициони светла Алу фелни 6.0 J x 15'' (само 1.2 мотор) 

Автоматско одмаглување на стаклата Задни светла за магла Hankook Пневматици 19/55 R16 (само 1.2 мотор)

Сензор за дожд Заден спојлер со LED стоп светло Алу фелни 6.5 J x 17"

Ел. подесиви предни и задни прозори Централно заклучување Континентал Пневматици 205/55 R17

Ел. подесиви странични ретровизори Два преклопливи клуча Мини резервно тркало

Загревани ретровизори Задни паркинг сензори Покажувачи на правец во странични ретровизори

Странични ретровизори во боја на каросерија Информации за патниците и поместување на задни седишта Браници во боја на каросерија

STYLE опрема повеќе од COMFORT:

FCA (Forward Collision Avoidance Assist  ) Дигитална инструмент табла 10.25" Избор на режим за возење (само A/T)

(Предупредување и помош при кочење LKA (Lane Keep Assist ) FCA-JX (Детекција и автоматско кочење во случај

во случај на препреки) (Автоматско одржување на возилото во средина на лента) на надоагање на возило при вртење лево) - само кај DCT

PREMIUM повеќе од STYLE:

LED предни светла Дополнително затемнети стакла позади B столб Амбиентално осветлување

Светла активни во свиоци Предна маска во висок сјај Џебови на задниот дел од предните седишта

LED задна светлосна група Хромирани лајсни на страничните стакла Лизгачки наслон за раце

Ел. преклопливи ретровизори Безжичен полнач за телефон Хромирани внатрешни кваки

Предни паркинг сензори USB приклучок позади Прегради во багажникот

Загреван волан Електро-хроматски внатрешен ретровизор Куки за прицврстување на товар во багажникот

Греачи на предни седишта Возачки прозор со заштита против вклештување Мрежа во багажникот

Дополнителна звучна изолација од моторот

 IMPRESSION повеќе од PREMIUM:

Активен темпомат со Stop/Start функција (само со A/T) ISLW (Inteligent Speed Limit Warning) 10.25" екран во боја со навигација

BCA (Blind-spot Collision rear Avoidance assist) - само DCT (Препознавање знаци за ограничување на брзина Bose озвучување

Систем за детекција на возило кое надоаѓа при промена на LFA (Lane Following Assist ) Дополнително аудио појчало и преден централен звучник

коловозна лента и спречување на промена на лента (Автоматско одржување на возиото во средина на лента Ветробранско стакло со слој за намалување на надворешна бучава 

RCCA (Rear Cross-traffic Collision-Avoidance assist) SMART KEY - отклучување и стартување на возило на копче Систем за помош при паркирање 

Предупредување и по потреба кочење (само DCT) во случај Греачи на задните седишта

на надоаѓање на возило при возење наназад

500 €                   

без доплата

Цените се изразени во евра, а плаќањето се врши во денарска противредност по курс 1ЕУР=61.8денари
Произведувачот и продавачот го задржуваат правото без предходна најава да ги променат цените и спецификацијата на возилата

950 €                   

Дополнителна опрема со доплата

Акрилна боја - Polar White

 НОВ BAYON

EUR

Металик боја - Aurora Gray, Sleek Silver, Brass, Aqua Turquoise, Dragon Red, Phantom Black, Intense Blue, 

Mangrove Green

Со сите пакети на опрема

Доплата за двобојна каросерија со металик боја - Црн кров (не е опција со Phantom Black и Aurora Gray)


