
Exteriér:  Perleťová Cerulean Blue
Interiér:  černá látka s prošíváním
Výbava: INVITE
Motor: 1.2 MIVEC 

Převodovka: automatická převodovka CVT

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce ●
Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2) ●
Antiblokovací brzdový systém (ABS) ●
Systém elektronického řízení trakce (TCL) ●
Systém aktivního řízení stability (ASC) ●
Brzdový asistent (BAS) ●
Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) ●
Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ●
Asistent rozjezdu do kopce (HSA) ●
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) ●
Elektronický imobilizér ●
Dětská pojistka zámků zadních dveří ●
3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem (x2) ●
3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (x3) ●
Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2) ●
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) ●

Halogenové přední světlomety s integrovanými ukazateli směru ●
Funkce denního svícení (DRL) integrovaná v předním nárazníku ●
Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel ●
Osvětlení přední části interiéru ●
Boční směrová světla integrovaná v blatníku ●
Třetí zadní brzdové LED světlo integrované ve střešním spojleru ●
Zadní sdružená LED světla ●
Osvětlení zavazadlového prostoru ●

1.2 MIVEC INVITE CVT 

Pohon: 2WD

Bezpečnost

Standardní výbava

Světla a viditelnost



Tónovaná skla, přední sklo bezpečnostní laminované, zadní pevnostní temperované ●
Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo ●
Chromovaná mřížka chladiče ●
Přední a zadní nárazník v barvě karoserie ●
Kliky dveří v barvě karoserie ●
Zadní střešní spoiler v barvě karoserie ●
Elektricky ovládaná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie ●
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji audiosystému ●
Prostřední boční dveřní sloupek v černé barvě ●

Uretanové madlo ruční brzdy ●
Sluneční clona u řidiče s kosmetickým zrcátkem a držákem lístků ●
Zásuvka 12V na předním panelu (x1) ●
Držáky nápojů vpředu ve středové konzole (x2) ●
Držák nápojů vzadu ve středové konzole (x1) ●
Palubní počítač (monochromatický LCD) ●
Stropní madla sklopná vpředu (x2) ●
Háček pro zavěšení oděvu na straně spolujezdce ●
Kůží obšitý 3ramenný multifunkční volant ●
Chromované vnitřní kliky dveří vpředu ●
Kryt zavazadlového prostoru ●
Panel ovladačů oken s karbonovým vzorem ●
Ozdobné rámečky výdechů ventilace stříbrné ●
Vysoce kontrastní přístrojový panel s karbonovým vzorem ●
Kůží obšitá hlavice řadicí páky ●
Sedadla
Látkové čalounění sedadel ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (x2) ●
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech (x3) ●
Sklopné opěradlo zadních sedadel (dělené v poměru 60:40) ●
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce ●
Pohodlí
Elektrický posilovač řízení (EPS) ●
Výškově nastavitelný volant ●
Výdechy ventilace pro zadní cestující (pod předními sedadly) ●
Ovládání uzávěru palivové nádrže z místa řidiče ●
Manuální klimatizace s pylovým filtrem ●
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a jedním ovladačem ●
Tempomat s ovládáním na volantu ●
Systém automatického zastavení a nastartování motoru Clear Tec (AS&G) ●
Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření ●
Audio a komunikace
Datový a nabíjecí USB v přední části středové konzoly ●
Příjem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) ●
2-DIN audiosystém, rádio MW/FM, MP3 přehrávač, podpora Android Auto™ a CarPlay™ (SDA) ●
4 reproduktory ●
Bluetooth® handsfree s ovládáním na volantu ●
Obecné parametry
Sada pro nouzovou opravu pneumatik ●
Disky kol z lehkých slitin 15" 8paprskové, kombinace stříbrné a šedé + pneumatiky 175/55 R15 ●

Exteriér

Interiér

Standardní výbava



Nadstandardní výbava
Metalický lak 14 000 Kč
Povinná výbava ZDARMA

Cena vozu vč. příslušenství
Bonus povinná výbava zdarma
Nabídková cena vozu (bez DPH) 
Nabídková cena vozu (vč. DPH) 

Tel.: +420 475 500 320

Fax: +420 475 500 028

GSM: +420 773 938 877

e-mail: prodej@smaziknord.cz

www.smaziknord.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.

388 760 Kč

321 289,25 Kč
388 760 Kč



Typ motoru Zážehový
Palivo Natural 95
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 193
Počet válců 3
Počet ventilů na válec 4
Max. výkon (kW (k)/ot./min) 52 (71)/6 000
Max. točivý moment (Nm) 102
Max. točivý moment při otáčkách (ot./min) 3 500
Emisní norma EURO 6d final
Pohon 2WD
Převodovka - typ Manuální Automatická
Převodovka - počet stupňů 1 CVT
Rozměry a hmotnosti
Celková délka (mm) 3 845
Celková šířka (mm) 1 665
Celková výška (mm) 1 505
Rozvor (mm) 2 450
Světlá výška (mm) 150
Provozní hmotnost (kg) 959
Celková hmotnost (kg) 1 370
Objem palivové nádrže (l) 35
Jízdní výkony
Zrychlení 0-100 km/h (s) 15,8
Max. rychlost (km/h) 163
Spotřeba paliva a emise CO2

Nízká rychlost (l/100 km) 6,6
Střední rychlost (l/100 km) 5,0
Vysoká rychlost (l/100 km) 4,7
Extra vysoká rychlost (l/100 km) 6,1
Kombinovaný provoz (l/100 km) 5,5
Emise CO2, kombinovaný provoz (g/km) 125
Zavazadlový prostor
Objem zavazadlového prostoru (l) 235

Technická specifikace
Motor


