
Exteriér:  Metalická stříbrná-Cosmic Silver

Interiér:  Černá látka

Výbava: ESSENTIAL

Motor: 1.5 DVVT 

Převodovka: manuální převodovka (5 st.)

Antiblokovací brzdový systém (ABS) ●

Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ●

Systém řízení stability (SCS) ●

Nouzový brzdový asistent (EBA) ●

Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ●

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) ●

Alarm - elektronické zabezpečení ●

Elektronický imobilizér ●

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

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

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

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

Akustické upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče ●

Akustické upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás spolujezdce ●

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

Dětská pojistka zámků zadních dveří ●

Systém ochrany proti převrácení vozidla (ARP) ●

Asistent pro sjíždění strmých kopců (HDC) ●

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

Přední Bi-LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu ●

LED světla pro denní svícení ●

Funkce světlometů Follow me home ●

Senzor automatického rozsvěcení světel ●

1.5 DVVT 5MT ESSENTIAL

Pohon: 2WD

Bezpečnost a systémy

Standardní výbava

Světla a viditelnost



Třetí zadní brzdové LED světlo ●

Zadní parkovací senzory ●

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

Kliky dveří v barvě karoserie s chromovými prvky ●

Podélné střešní ližiny ●

Zadní střešní spoiler ●

Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken ●

Přední bezramínkové stěrače ●

Boční lemy dveří (stříbrné) ●

Vyhřívané zadní sklo ●

Sedadla

Látkové čalounění sedadel ●

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech ●

Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech ●

Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce ●

Opěradlo sedadel ve druhé řadě dělené v poměru 60:40 ●

3 opěrky hlavy na zadních sedadlech ●

Digitální klimatizace ●

Tempomat s omezovačem rychlosti ●

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním ●

Automatické uzamčení dveří za jízdy ●

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

Palubní počítač ●

Elektrický posilovač řízení s možností nastavení intenzity posilovacího účinku ●

Audio a konektivita

Audiosystém s 10,1" barevným dotykovým displejem, tuner AM/FM/DAB, možnost přehrávání MP3 ●

Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ ●

4 reproduktory ●

Vstup USB na předním panelu (x2), v zadní části středové konzoly (x2) a vedle vnitřního zpětného zrcátka (x1) ●

Pohodlí

17" slitinové disky s 5 zdvojenými paprsky "Typhoon" + pneumatiky 215/55 R17 ●

Sada pro nouzovou opravu pneumatik ●

Exteriér

Pohodlí

Standardní výbava



Nadstandardní výbava
Originální textilní koberce ZDARMA

Povinná výbava ZDARMA

Metalický lak 15 000 Kč

Cena vozu vč. příslušenství
Bonus SMAŽÍK  s.r.o. 

Nabídková cena vozu (bez DPH) 
Nabídková cena vozu (vč. DPH) 

Tel.: +420 312 248 704

GSM: +420 776 555 359

e-mail: oberhuberova@smazikkladno.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.

439 940 Kč

363 586,77 Kč
439 940 Kč

Textilní koberce a povinná výbava ZDARMA

mailto:prodej@smaziknord.cz
http://www.smaziknord.cz/


Typ motoru Zážehový

Palivo Bezolovnatý benzín

Zdvihový objem motoru (cm3) 1 498

Počet válců 4

Počet ventilů na válec 4

Max. výkon (kW (k)/ot./min) 78 (106)/6 000

Max. točivý moment (Nm) 141

Max. točivý moment při otáčkách (ot./min) 4 500

Emisní norma Euro 6d-Final 

Pohon 2WD

Převodovka - typ Manuální Manuální

Převodovka - počet stupňů 5

Rozměry a hmotnosti

Celková délka (mm) 4 323

Celková šířka (mm) 1 809

Celková výška (mm) 1 653

Rozvor (mm) 2 577

Světlá výška (mm) 165

Provozní hmotnost (kg) 1 306

Celková hmotnost (kg) 1 695

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 500

Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 500

Pneumatiky 215/55R17 94V
Počet míst k sezení 5

Spotřeba paliva a emise CO2 (WLTP)

Nízká rychlost (l/100 km) 7,7

Střední rychlost (l/100 km) 6

Vysoká rychlost (l/100 km) 5,7

Extra vysoká rychlost (l/100 km) 7,3

Kombinovaný provoz (l/100 km) 6,6

Emise CO2, kombinovaný provoz (g/km) 149

Jízdní výkony

Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,9

Max. rychlost (km/h) 175

Spotřeba paliva a emise CO2 (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru (l) 448

Objem zavazadlového prostoru při 2 sedadlech (l) 1 375

Objem zavazadlového prostoru při 5 sedadlech (l) 448

Technická specifikace
Motor






