
Exteriér:  modrá metalíza Impulse Blue

Interiér:  Tmavě šedá látka H-Line

Výbava: INTENSE

Motor: 2,2 DI-D MIVEC 

Převodovka: manuální převodovka (6 st.)

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce ●

Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2) ●

Kolenní airbag řidiče ●

Antiblokovací brzdový systém (ABS) ●

Nouzový brzdový asistent (EBA) ●

Systém aktivního řízení stability (ASC) ●

Systém elektronického řízení trakce (TCL) ●

Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) ●

Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ●

Bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS) ●

Asistent rozjezdu do kopce (HSA) ●

Systém stabilizace přívěsu (TSA) ●

Karoserie s vyšší odolností proti nárazu (RISE) ●

Elektronický imobilizér ●

3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) ●

3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (x3) s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) ●

Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) ●

Dětská pojistka zámků zadních dveří ●

Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2) ●

Zadní ochrana proti podjetí (spodní ocelová trubka) ●

Přední halogenové světlomety s manuálním nastavováním sklonu ●

Osvětlení přední části interiéru se světlem pro čtení map ●

Osvětlení zadní části interiéru ●

L200 DC 2,2 DI-D 6MT 4WD INTENSE

Světla a viditelnost

Pohon: 4WD

Bezpečnost

Standardní výbava



Třetí zadní brzdové LED světlo ●

Funkce denního svícení (DRL) integrovaná v předních mlhových světlech ●

Ostřikovače předních světlometů ●

Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel ●

Přední mlhová a směrová světla integrovaná v nárazníku ●

Exteriér

Boční stupačky ploché ●

Lapače nečistot v předu i vzadu ●

Tónovaná skla ●

Ochranný plastový kryt předního nárazníku ●

Ochranný kryt spodní části motoru ●

Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo ●

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě chromu s ukazateli směru ●

Kliky dveří v barvě chromu ●

Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji audiosystému ●

Prostřední boční dveřní sloupek v černé barvě ●

Zadní nárazník se stupačkou ve stříbrné barvě ●

Interiér

Kůží obšitý 4ramenný multifunkční volant ●

Kůží obšitá hlavice řadicí páky ●

Středová konzola mezi předními sedadly s odkládací schránkou pro brýle ●

Středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem ●

Středová loketní opěrka vzadu ●

Osvětlená odkládací schránka na straně spolujezdce ●

Stropní schránka na sluneční brýle ●

Vnitřní madla na předních a středních sloupcích (x4) ●

Stropní madla sklopná (x4) ●

Držáky nápojů vzadu v loketní opěrce (x2) ●

Držáky lahví ve výplních předních dveří (x2) ●

Držáky nápojů vpředu ve středové konzole (x2) ●

Držáky lahví ve výplních zadních dveří (x2) ●

Osvětlení skříňky zapalování ●

Sluneční clona u řidiče s držákem lístků ●

Sluneční clona u spolujezdce s kosmetickým zrcátkem a držákem lístků ●

Palubní počítač s ovládáním na volantu (barevný LCD) ●

Uretanové madlo ruční brzdy s chromovaným tlačítkem ●

Chromované vnitřní kliky dveří ●

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním ●

Ozdobné rámečky výdechů ventilace stříbrné ●

Kulisa řadicí páky v provedení klavírní čerň ●

Panel ovládání elektrických oken v provedení klavírní čerň se stříbrnými dekory ●

Sedadla

Látkové čalounění sedadel ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (x2) ●

Opěrky hlavy na zadních sedadlech (x3) ●

Kapsa na zadní straně opěradla řidiče ●

Posilovač řízení ●

Světla a viditelnost

Pohodlí

Standardní výbava



Tempomat s ovládáním na volantu ●

Omezovač rychlosti s ovládáním na volantu ●

Výdechy ventilace pro zadní cestující (pod předními sedadly) ●

Systém automatického zastavení a nastartování motoru Clear Tec (AS&G) ●

Komfortní funkce ostřikovače předního skla ●

Asistent ECO jízdy ●

Elektronický ovladač režimu 4WD (na středové konzole) ●

Indikátor režimu 4WD na přístrojovém panelu ●

Indikátor řazení převodových stupňů na přístrojovém panelu ●

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači ●

Automatické zamknutí dveří při nevědomém odemčení dálkovým ovladačem ●

Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření ●

Automatická aktivace zámků dveří při rozjezdu vozidla ●

Ovládání uzávěru palivové nádrže z místa řidiče ●

Elektrická zásuvka 12V (ve středové loketní opěrce) ●

Výškově a podélně nastavitelný volant ●

Automatická klimatizace s pylovým filtrem ●

Příjem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) ●

Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně ovládání na volantu a hlasového ovládání) ●

6 reproduktorů ●

Vstup HDMI ●

Ovládání autorádia na volantu ●

Datový a nabíjecí vstup USB (x2) ●

2-DIN multimediální systém s navigací, 7" barevný dotykový LCD, rádio LW/MW/FM s funkcí DAB ●

Bluetooth® handsfree, MP3 přehrávač, ●

Podpora Android Auto™ a CarPlay™ (SDA) ●

Redukční převodovka systému pohonu všech kol (4WD) ●

Uzávěrka zadního diferenciálu ●

Plnohodnotné rezervní kolo ●

Oka pro ukotvení nákladu v korbě (x6) ●

Prodloužená záruka 7 let / 150 000 km ●

Pohon všech kol "Super Select-II" (4WD) ●

Disky kol z lehkých slitin 18" + pneumatiky 265/60 R18 ●

Nadstandardní výbava
Originální gumové koberce ZDARMA

Povinná výbava ZDARMA

Metalický lak 17 000 Kč

Cena vozu vč. příslušenství

Bonus - Gumové koberce a povinná výbava zdarma

Nabídková cena vozu (bez DPH) 

Nabídková cena vozu (vč. DPH) 
Tel.: +420 312 248 704-5

GSM: +420 776 555 359

e-mail: oberhuberova@smazikkladno.cz

1 002 650 Kč

Pohodlí

1 002 650 Kč

828 636,00 Kč

Obecné parametry

Audio a komunikace

Standardní výbava

mailto:prodej@smaziknord.cz


www.smazikkladno.cz

Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností M Motors CZ s.r.o. a nezavazují

k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

http://www.smaziknord.cz/


Typ motoru Vznětový 

Palivo Nafta motorová

Zdvihový objem motoru (cm3) 2 268

Počet válců 4

Počet ventilů na válec 4

Max. výkon (kW (k)/ot./min) 110 (150)/3 500

Max. točivý moment (Nm) 400

Max. točivý moment při otáčkách (ot./min) (1 750 - 2 250) 

Emisní norma Euro6d-temp

Pohon 4WD

Převodovka - manuální

Převodovka - počet stupňů 6

Rozměry a hmotnosti

Celková délka (mm) 5 308

Celková šířka (mm) 1 815

Celková výška (mm) 1 780

Rozvor (mm) 3 000

Světlá výška (mm) 205

Provozní hmotnost (kg) 2 105

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 3 100

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

Jízdní výkony

Max. rychlost (km/h) 174

Spotřeba paliva a emise CO2

Nízká rychlost (l/100 km) 9,3

Střední rychlost (l/100 km) 8,1

Vysoká rychlost (l/100 km) 7,8

Extra vysoká rychlost (l/100 km) 9,9

Kombinovaný provoz (l/100 km) 8,8

Emise CO2, kombinovaný provoz (g/km) 231

Zavazadlový prostor

Rozměry ložné plochy d/š/v (mm) 1 520 / 1 470 / 475

Vlastnosti v terénu

Přední nájezdový úhel (°) 30

Zadní nájezdový úhel (°) 22

Přejezdový úhel (°) 24

Technická specifikace
Motor






