
Tipo Kombi 1.4 95k Tipo

Ilustrační foto

Technické parametry
 Objem válců [cm3]:  1368
Počet válců:  4
Kompresní poměr:  11 ± 0,2
Max. výkon [kW], ([k]):  70 (95) při 6000 ot./min.
Max. točivý moment [Nm]:  127 při 4500 ot./min.
Max. rychlost [km/h]:  185
Zrychlení 0-100 km/h [s]:  12,3
Spotřeba [l/100 km] - město:  7,7
Spotřeba [l/100 km] - mimo město:  4,5
Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná:  5,7
Druh paliva:  benzín
Převodovka:  manuální
Počet stupňů převodovky:  6
 Emise CO2 [g/km]:  132
Emisní norma:  Euro 6

Standardní výbava
Dálkové ovládání centrálního zamykání, ABS, Výškově nastavitelný volant, Elektricky ovládaná
zadní okna, Manuální klimatizace, Elektricky ovládaná přední okna, Vyhřívané zadní okno,
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, Výškové nastavení světel, Elektrický
posilovač řízení, 2 zadní hlavové opěrky, Zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60 , Centrální
zamykání, Kapsa na opěradle spolujezdce, TPMS - systém monitorování tlaku v pneumatikách,
ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder, 15" ocelové disky , Výškově nastavitelné sedadlo řidiče,
Kit Fix and Go , Nálepka ocenění AutoBest na zadním okně, 3,5" TFT displej, Airbag řidiče,
Airbag spolujezdce, Boční airbagy předních sedadel, Senzor venkovní teploty, Manuál v
českém jazyce, Okenní airbagy, Rádio se vstupy USB a AUX a 4 reproduktory, Zásuvka 12V
ve středovém tunelu, Nárazníky v barvě karoserie, Štítek Fix&Go, Střešní ližiny v leskle
černém provedení, Magic cargo space - konfigurovatelný zavazadlový prostor

Nadstandardní výbava
5CA Pastelová barva bílá Gelato 0

Základní cena 351 300
Cena celkem 351 300
Speciální sleva NH Car - značkové financování 51 400
Celková sleva 51 400

Nabídková cena 299 900
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO ), který obsahuje údaje o všech
modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje. Kromě schopností
efektivního využití paliva, které jsou dány schopností vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a
emisí oxidu uhličitého (CO ) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý
(CO ) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně příspívá k celosvětovému
oteplování.
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