
Exteriér:  
Interiér:  
Výbava: 
Motor: 
Pohon: 
Převodovka: automatická převodovka (10 st.)

Antiblokovací brzdový systém (ABS) ●
Systém kontroly prokluzu kol (TCS) ●
Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ●
Systém řízení stability (SCS) ●
Nouzový brzdový asistent (EBA) ●
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ●
Systém automatického nouzového brzdění (AEB) ●
Systém varování před čelní srážkou (FCW) s detekcí cyklistů i chodců ●
Systém sledování dopravní situace za vozidlem při couvání (RTA) ●
Systém monitorování mrtvého úhlu (BSM) ●
Varování před přijíždějícími vozidly při otevírání dveří (DOW) ●
Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR) ●
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) ●
Varování před změnou jízdního pruhu (LCW) ●
Aktivní systém pro udržení jízdního pruhu (LKA) ●
Systém prevence opuštění jízdního pruhu (LDP) ●
Inteligentní omezovač rychlosti (SAS) ●
Asistent pro jízdu v dopravní koloně (TJA) ●
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) ●
Systém nouzového přivolání pomoci E-call ●
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) ●

EHS 1,5 TGI PHEV EXCLUSIVE

Bezpečnost a systémy
Standardní výbava

Metalická Červená - Diamond Red
Černá kůže

1.5 TGI PHEV (zážehový/elektrický)
EXCLUSIVE

2WD



3bodový bezpečnostní pás na zadních sedadlech (x3) s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) ●
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) ●
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu i vzadu ●
Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2) ●
Dětská pojistka zámků zadních dveří ●
Asistent pro sjíždění strmých kopců (HDC) ●
Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS) ●

LED světla pro denní svícení ●
Přední a zadní mlhová světla ●
Automatická dálková světla (IHC) ●
Funkce světlometů Follow me home ●
Senzor automatického rozsvěcení světel ●
Třetí zadní brzdové LED světloStřešní anténa typu Shark fin ●
Osvětlení přední části interiéru ●
Přední LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu ●
Zadní dynamické ukazatele směru ●

Přední a zadní parkovací senzory ●
Podsvícení prostoru pod předními dveřmi ●
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 ●
Tónovaná skla, zadní temperované sklo ●
Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo ●
Boční lemy dveří (stříbrné) ●
Přední a zadní bezramínkové stěrače ●
Střešní anténa typu Shark fin ●
360° panoramatická parkovací kamera ●
Elektricky ovládané páté dveře ●

Kůží obšitý multifunkční volant s prošíváním ●
Výškově a podélně nastavitelný volant ●
Posuvná klimatizovaná středová loketní opěrka vpředu ●
Středová loketní opěrka vzadu s držáky nápojů ●
Chromované vnitřní kliky dveří ●
Osvětlení zavazadlového prostoru ●
Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s osvětleným kosmetickým zrcátkem ●
Elektrická zásuvka 12V na předním panelu (x1) ●
Roletka zavazadlového prostoru ●
Ochranné prahové lišty vpředu a vzadu ●
Hliníkové sportovní pedály ●
Panoramatické střešní okno ●
Ambientní podsvícení interiéru ●
Osvětlení zadní části interiéru ●

Vyhřívání předních sedadel ●
Sedadlo řidiče ovládané elektricky ●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Bezpečnost a systémy
Standardní výbava

Exteriér

Světla a viditelnost

Interiér

Sedadla



Sedadlo řidiče s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou ●
Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce ●
Opěradlo sedadel ve druhé řadě dělené v poměru 60:40 s funkcí nastavení sklonu ●
Kožené čalounění sedadel ●
Přední sportovní sedadla v kombinaci s Alcantarou ●
Sedadlo spolujezdce ovládané elektricky ●
Pohodlí
Automatická dvouzónová klimatizace s pylovými filtrem ●
Výdechy ventilace pro zadní cestující v zadní části středové konzoly ●
Adaptivní tempomat (ACC) s omezovačem rychlosti ●
Tlačítko motoru START/STOP ●
Elektrické ovládání předních a zadních oken s funkcí AUTO a ochranou proti přivření ●
Stahování a uzavírání oken pomocí dálkového ovládání centrálního zamykání ●
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním ●
Dešťový senzor ●
Elektrická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold ●
Elektronický volič jízdních režimů ●
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním ●
Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání ●

Audiosystém s 10,1" barevným dotykovým displejem, tuner AM/FM/DAB, možnost přehrávání MP3 ●
Digitální přístrojový panel s 12,3" barevným displejem ●
Vestavěná satelitní navigace ●
Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ ●
Příjem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) ●
6 reproduktorů, 2 mikrofony, 4 USB vstupy ●

18" slitinové disky Hurricane s 5 zdvojenými paprsky + pneumatiky 235/50 R18 ●
Sada pro nouzovou opravu pneumatik ●

Možnost provozu čistě na elektrickou energii (EV) ●
Regenerace elektrické energie při brzdění motorem (KERS) ●
Ukazatel stavu nabití trakční baterie ●
Standardní nabíječka (230V, 10A) ●

Standardní výbava

Audio a konektivita

Disky kol a pneumatiky

Elektrický pohon



Nadstandardní výbava
Originální gumové koberce ZDARMA
Povinná výbava ZDARMA
Metalický lak ZDARMA

Cena vozu vč. příslušenství
Bonus SMAŽÍK NORD s.r.o. (originální gumové koberce, povinná výbava)
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: kulichova@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.

996 940 Kč

996 940 Kč

823 917,35 Kč


