
 Цените важат за возила од 15.07.2020

Модел Опрема Гориво

Запремина на 

мотор

(ccm) 

Сила на 

мотор

(KS)

Број на врати Mенувач

 i10  1,0 MPi COMFORT бензин 998 67 5 мануелен 5

 i10  1,0 MPi STYLE бензин 998 67 5 мануелен 5

 i10  1,0 MPi PREMIUM бензин 998 67 5 мануелен 5

 i10  1,0 MPi IMPRESSION бензин 998 67 5 мануелен 5

 i10  1,2 MPi COMFORT бензин 1,197 84 5 мануелен 5

 i10  1,2 MPi STYLE бензин 1,197 84 5 мануелен 5

 i10  1,2 MPi PREMIUM бензин 1,197 84 5 мануелен 5

 i10  1,2 MPi IMPRESSION бензин 1,197 84 5 мануелен 5

Стандардна опрема COMFORT:

ABS (систем за кочење) Мануелен клима уред Браници и рачки на вратите во боја на каросерија

ESP (Електонска контрола за стабилност) Ел.предни прозорци Греачи на странични ретровизори

TPMS (Систем за следење на притисок во гуми) Аудио систем: Радио + MP3 + RDS Странични индикатори вградени во ретровизорите

ESS (Автоматско палење на странични индикатори Дополнителни USB  & iPod приклучоци Странични ретровизори во боја на каросерија

при нагло сопирање) 4 звучници Ел.подесиви странични ретровизори

Воздушно перниче за возач Прдни штитници за сонце со огледало Тонирани стакла

Воздушно перниче за совозач Темпомат со можност за ограничување на брзината Подесување на возачко седиште во 4 правци

Странични воздушни перници Интерактивен преден брисач Предни сигурносни појаси со предзатегачи

Воздушни завеси Брисач за задна шофершајбна Подесување на предни наслони за глава по висина

Серво управувач подесив по висина Греач на задна шофершајбна Делива задна клупа 60:40

Централно далечинско заклучување Предни и задни светла за магла Полица во багажник

Два преклопливи клуча Дневни светла Tyre kit - комплет за поправка на гуми

Аларм Подесување на предни светла Украсни капаци на бандажи 14''

Електронска блокада на мотор Патен компјутер Челични бандажи 5.5 J x 14

ISO FIX Дигитален часовник Гуми 175/65R14

Автоматско заклучување на возилото при Осветлена остава пред совозач

тргнување и отклучување при судар Светло во багажник

STYLE опрема повеќе од COMFORT:

LED дневни и позиција светла Аудио систем со 8" екран осетлив на допир Задна паркинг камера

Halogena предни светла Команди за радиото на волан Кожен менувач и волан

Автоматско палење на светла Bluetooth поврзување со команди на волан Предна црна решетка со висок сјај

PREMIUM опрема повеќе од STYLE:

Автоматска клима уред Задни сензори за паркирање Алуминиумски фелни 6.0 J x 15

HAC (помош при тргнување во нагорнина кај А/Т) Ел.задвижување на предни и задни прозори Гуми 185/55 R15

IMPRESSION опрема повеќе од PREMIUM:

FCA (Forward Collision Warning with Avoidance Бежичен полнач за телефон Задни затемнети стакла

Assist Car/Pedestrian/Cycle) Централен наслон за рака

LKA (Line Keeping Assist)

Дополнителна опрема 

Сите мотори се со ЕУРО 6 емисија на издувни гасови

Цените се изразени во евра, со пресметана ДМВ и ДДВ 18%

Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна најава да ги промени цените и спецификациите на возилата

400 €                                                   

Доплата за автоматски менувач

Доплата за металик боја

Акрилна боја (Tomato Red & Polar white) без доплата

Доплата на цена со

ДМВ и ДДВ

1,000 €                                                

                                               14,200 € 

Цена со ДМВ и ДДВ

                                               11,300 € 

                                               12,200 € 

                                               12,800 € 

                                               13,500 € 

                                               11,800 € 

                                               12,700 € 

                                               13,400 € 


