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NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 
NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 / 42 kWh

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

6 10 000 14 837 Kč

12 20 000 12 219 Kč

18 30 000 13 674 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %)
Výše uvedené měsíční splátky obsahují: měsíční nájemné, povinné ručení 70/70 mil., HAV pojištění s 5% spoluúčastí 
vč. GAP, poplatek za rádio. Poskytovatel OL - ALD Automotive

Standardní výbava

• Tempomat 
• Automatická klimatizace 
• Dešťový a světelný senzor
• Systém varování opuštění jízdního pruhu + inteligentní rychlostní asistent 
•  R1L Audiosystém s 10,25” dotykovým displejem, Bluetooth, Handsfree a ovládáním na volantu, USB, AUX, 

DAB, Bezdrátové zrcadlení telefonu Apple CarPlay/Android Auto a 6 reproduktory, Wi-Fi 
• LED denní svícení 
• EV rychlonabíjení 85 kW

Příplatková výbava (započtena v ceně vozu)

Paket Comfort  
Přední loketní opěrka a uzavíratelná centrální konzole, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní sedadla 
dělená a sklopná v poměru 50:50, vyhřívaná přední sedadla a čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka, bezklíčové odemykání a startování, zadní parkovací kamera, 360° parkovací senzory, 
systém varování mrtvého úhlu

Paket Style  
16” kola z lehkých slitin, automatické dálkové světlomety, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, 
koberečky, chromované detaily, zatmavená zadní a boční okna

Metalická barva



NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 
NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 3+1 / 42 kWh

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

6 10 000 14 960 Kč

12 20 000 14 712 Kč

18 30 000 15 189 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %)
Výše uvedené měsíční splátky obsahují: měsíční nájemné, povinné ručení 70/70 mil., HAV pojištění s 5% spoluúčastí 
vč. GAP, poplatek za rádio. Poskytovatel OL - ALD Automotive

Standardní výbava

• Tempomat 
• Automatická klimatizace 
• Dešťový a světelný senzor
• Systém varování opuštění jízdního pruhu + inteligentní rychlostní asistent 
•  R1L Audiosystém s 10,25” dotykovým displejem, Bluetooth, Handsfree a ovládáním na volantu, USB, AUX, 

DAB, Bezdrátové zrcadlení telefonu Apple CarPlay/Android Auto a 6 reproduktory, Wi-Fi 
• LED denní svícení 
• EV rychlonabíjení 85 kW

Příplatková výbava (započtena v ceně vozu)

Paket Comfort  
Přední loketní opěrka a uzavíratelná centrální konzole, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní sedadla 
dělená a sklopná v poměru 50:50, vyhřívaná přední sedadla a čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka, bezklíčové odemykání a startování, zadní parkovací kamera, 360° parkovací senzory, 
systém varování mrtvého úhlu

Paket Style  
16” kola z lehkých slitin, automatické dálkové světlomety, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, 
koberečky, chromované detaily, zatmavená zadní a boční okna

Metalická barva



NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 
NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 CABRIO RED / 42 kWh

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

6 10 000 15 296 Kč

12 20 000 14 858 Kč

18 30 000 15 400 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %)
Výše uvedené měsíční splátky obsahují: měsíční nájemné, povinné ručení 70/70 mil., HAV pojištění s 5% spoluúčastí 
vč. GAP, poplatek za rádio. Poskytovatel OL - ALD Automotive

Standardní výbava

• Tempomat 
• Automatická klimatizace 
• Dešťový a světelný senzor
• Systém varování opuštění jízdního pruhu + inteligentní rychlostní asistent 
•  R1H Audiosystém s 10,25” dotykovým displejem, navigací, Bluetooth, Handsfree a ovládáním na volantu, 

USB, AUX, DAB, Bezdrátové zrcadlení telefonu Apple CarPlay/Android Auto a 6 reproduktory, Wi-Fi, 
prémiové audio, inteligentní navádění se zohledněním nabíjecích stanic

• LED denní svícení 
• EV rychlonabíjení 85 kW
• Výbava RED (červené doplňky exteriéru, černá látková sedadla s červeným lemováním)

Příplatková výbava (započtena v ceně vozu)

Paket Winter  
vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná přední sedadla

Paket Plus RED  
16” kola z lehkých slitin, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, bezklíčové odemykání 
a startování, bezdrátové nabíjení telefonu

Metalická barva


