
Elegance 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (MT6) 
Zielony - Mamba, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Dark Cinder, czarno-szara 

 Kalkulacja ceny

 Elegance 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (MT6)   98650,00 zł

Kolor:  Zielony - Mamba   0,00 zł

Tapicerka:  Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Dark Cinder, czarno-szara   0,00 zł

 Opcje   2550,00 zł
Pakiet Parkuj i Jedź   1200,00 zł
Podgrzewane fotele przednie   850,00 zł
Podgrzewana kierownica   500,00 zł

  101200,00 złCena katalogowa (*) 

90121-001

Twój Mokka



 Wyposażenie

Pakiety opcji

Pakiet Dobrej Widoczności (CWX) Std

– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)

– Czujnik deszczu (CE1)

– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)

Pakiet NCAP3 (B26) Std

– Funkcja wykrywania pieszych z przodu (UKJ)

– System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach (UHY)

– Tempomat (K34)

– Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie
ruchu (UHX)

Pakiet Parkuj i Jedź (OLF)  1200,00 zł

– Dodatkowe czujniki parkowania z boku pojazdu (UHD)

– Elektrycznie składane lusterka boczne (DXH)

– Kamera cofania panoramiczna 180 stopni (UVP)

– Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (UDQ)

– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)

Nadwozie

Antena dachowa (U91) Std

Przednie światła przeciwmgielne LED (T3U) Std

Reflektory Eco LED (T4L) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6) Std

Spojler dachowy lakierowany na czarno (D81) Std

Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std

Światła tylne w technologii LED (UGE) Std

Wnętrze

Asystent świateł drogowych (TQ5) Std

Chromowana listwa boczna wzdłuż dachu (MDT) Std

Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, srebrne (IMC) Std

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A2U) Std

Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A7G) Std

Klimatyzacja sterowana elektronicznie (C68) Std

Nawiew na nogi (z przodu) (C35) Std

Podgrzewana kierownica (UVD)  500,00 zł

Podgrzewane fotele przednie (KA1)  850,00 zł

Podsufitka w kolorze szarym - lusterko pasażera w osłonie przeciwsłonecznej bez
podświetlenia LED (BHU) 

Std

Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi (DBU) Std

– Dodatkowy port ładowania USB pod podłokietnikiem (USS)

– Gniazdo USB (MCY)

– Uchwyt na napoje (SVC)

Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania (N35) Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37) Std

System Start&Stop (KL9) Std

Syst. informacyjne

System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB (CR13) Std

– 7" kolorowy cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy (UHS)

– Funkcja projekcji smartfona na ekranie systemu mulimedialnego (Android Auto, Apple



CarPlay) (PPW) 

– Kolorowy ekran dotykowy 7" (UDY)

– Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R (U2Q)

– Zestaw 6 głośników (UQ3)

Bezpieczeństwo

Dwa kluczyki składane z pilotami (KTF) Std

Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz (NCH) Std

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne w tylnym rzędzie oraz
kurtynowe poduszki w obu rzędach (AYF) 

Std

System monitorowania ciśnienia w oponach (UJO) Std

System rozpoznawania znaków drogowych (UVX) Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon (KTI) Std

Koła aluminiowe 17”

Koła aluminiowe 17", srebrno-czarne + Opony, 215/60 R17 96H (CWAT) Std

– Koła aluminiowe 17x6,5” srebrno-czarne (RNW)

– Opony, 215/60 R17 96H (QCZ)

Kolor dachu

Dach w kolorze nadwozia Std




