
Elegance 5-drzwiowa 1.2 Turbo 107 kW / 145 KM Start/Stop (MT6) 
Granatowy - Navy, Tapicerka Athena/Morrocana, Jet Black, materiałowa z elementami ze sztucznej skóry, czarna 

 Kalkulacja ceny

Elegance 5-drzwiowa 1.2 Turbo 107 kW / 145 KM Start/Stop (MT6)   90900,00 zł

Kolor:  Granatowy - Navy   2950,00 zł

Tapicerka:  Tapicerka Athena/Morrocana, Jet Black, materiałowa z elementami ze sztucznej
skóry, czarna 

  0,00 zł

 Opcje
Pakiet Zimowy 1   1500,00 zł
Przyciemniane tylne szyby Privacy   800,00 zł
Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Pakiet NAVI 1   3950,00 zł
Dojazdowe koło zapasowe 16 x 4.0   400,00 zł

 Cena katalogowa (*)

  7300,00 zł

      650,00 zł

  101650,00 zł

Cena sprzedaży brutto:

Samochód nowy, zarejestrowany na dealera w sierpniu 2021, bez przebiegu.

101 650,00 zł

122021-007



 Wyposażenie

Pakiety opcji

Pakiet Asystent Kierowcy 1 (ZQ2) Std

– System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach (UHY)

– Układ ostrzegania przed kolizją (UEU)

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

– Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego (UE4)

Pakiet Dobrej Widoczności (TSQ) Std

– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)

– Czujnik deszczu (CE1)

Pakiet NAVI 1 (OID)  3950,00 zł

– 6 głośników (UZ6)

– Antena dachowa (U91)

– Gniazdo USB (MCY)

– Kamera cofania (UVC)

– Nawigacja (UY4)

– Reflektory przeciwmgielne (T3U)

– System Multimedia Navi z nawigacją (mapa Europy) z łączami Bluetooth®, USB. (IOB)
Zawiera: kolorowy ekran dotykowy 7,0”, sterowanie komendami głosowymi przez
smartfon, 6 głośników, 9), funkcja projekcji interfejsu smartfona - Apple CarPlay i Android
Auto (niedostępne w jęz. polskim)

– Wyświetlacz graficzny między wskaźnikami, monochromatyczny (UDC)

Pakiet Oświetlenia Wnętrza (TSP) Std

– Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93)

– Dodatkowe oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył (TR0)

– Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym (D6I)

Pakiet Zimowy 1 (2EB)  1500,00 zł

– Ogrzewanie na drugi rząd siedzeń (nawiewy w podłodze) (KCL)

– Podgrzewana kierownica (UVD)

– Podgrzewane fotele przednie (KA1)

Nadwozie

Aerodynamiczne lotki na drzwiach bagażnika (TL2) Std

Chromowana listwa wzdłuż górnej linii okien bocznych (MDQ) Std

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne (DWE) Std

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (DP6) Std

Przednia szyba akustyczna PVB (AHP) Std

Przyciemniane tylne szyby Privacy (AKO)  800,00 zł

Reflektory Eco LED (T4L) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6) Std

Spojler tylny (T43) Std

Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std

Wnętrze

Dodatkowe oświetlenie na drzwiach przednich (C9B) Std

Elektrycznie sterowane szyby tylne (AER) Std

Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem ozdobnym (N34) Std

– Przyciski sterowania radiem na kierownicy (UC3)

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym czujnikiem
recyrkulacji (CJ2) 

Std

Komputer pokładowy (Y67) Std



– Funkcja wyświetlania ciśnienia w podziale na poszczególne koła (UK4)

Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8) Std

Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi (DBU) Std

Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela
pasażera (C99) 

Std

Tylna kanapa dzielona w stosunku 40/60 (A64) Std

Zaczepy Isofix w oparciach tylnych zewnętrznych siedzeń (AHN) Std

Zamek centralny sterowany zdalnie (AU3) Std

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP) Std

Syst. informacyjne

Czujnik ciśnienia w oponach z funkcją autokalibracji (UJN) Std

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

Bezpieczeństwo

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (J71) Std

Mechaniczne blokowanie kolumny kierownicy (ULX) Std

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC) Std

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (K33) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach (FX3) Std

Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)  2650,00 zł

Koła

Dojazdowe koło zapasowe 16 x 4.0 (SJQ)  400,00 zł

Koła aluminiowe 16”

Felgi aluminiowe 16", 5-ramienne podwójne + opony  (CWBZ) Std

– Felgi aluminiowe 16 x 7.0, 5 podwójnych ramion (RT0)

– Opony 205/55 R 16 SL - 91V (RLK)

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.




