500L 1.4 95 k Plus
Technické parametry
Objem válců [cm3]:
Počet válců:
Počet ventilů na válec:
Kompresní poměr:
Max. výkon [kW], ([k]):
Max. točivý moment [Nm]:
Max. rychlost [km/h]:
Zrychlení 0-100 km/h [s]:
Spotřeba [l/100 km] - město:
Spotřeba [l/100 km] - mimo město:
Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná:
Palivo:
Druh paliva:
Převodovka:
Počet stupňů převodovky:
Emise CO2 [g/km]:
Emisní norma:

1368
4
4
11
70 (95) při 6000 ot./min.
127 při 4500 ot./min.
170
12,8
8,1
5,0
6,1
95
benzín
manuální
6
143
EURO 6

Ilustrační foto

Standardní výbava

Dálkové ovládání centrálního zamykání, Výškově a osově nastavitelný volant, Manuální klimatizace s
protipylovým filtrem, Elektricky ovládáná přední okna, Vyhřívané zadní sklo, Lakovaná, elektricky ovládaná
vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, Otáčkoměr, Tachometr, Zadní stěrač, Elektrický posilovač řízení
Dualdrive™ včetně funkce CITY, Centrální zamykání, Pevné polohovatelné dno zavazadlového prostoru,
Volant potažený kůží s ovládáním autorádia (10 tlačítek), Senzor kontroly tlaku v pneumatikách TPMS, ESP
(Elektronický stabilzační program zahrnuje ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder), Ocelová kola 16'',
Tempomat, Kola z lehkých slitin 16'' se 13 paprsky (stříbrná), Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Kit Fix&Go
(vylučuje dojezdové rezervní kolo), Řadicí páka potažená kůží, Airbag řidiče, Airbag spolujezdce, Boční
airbagy, Hlavové airbagy, Boční ochranné lišty s chromovanými detaily, Rádio s 5'' dotykovým displejem
(včetně Bluetooth a Handsfree), Logistický opt , Nárazníky v barvě karoserie, Lakovaná vnější zpětná zrcátka
v barvě karosérie, Zadní bubnové brzdy, Redukce CO2

Nadstandardní výbava
5DL

Pastelová barva

9 600

68P

Kola z lehkých slitin 17'' s 5 dvojitými paprsky (diamantově černá)

8 100

803

Dojezdové rezervní kolo (125/90 R15)

1 800

097

Přední mlhová světla

4 400

RSW

Systém UConnect Live

6YM

Paket Komfort (Sedadlo řidiče i spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou, loketní opěrka řidiče =
456+623+6NV)

Základní cena
Cena celkem
Speciální sleva NH Car - skladový vůz
Celková sleva

Nabídková cena
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH
Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), 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 2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý
(CO 2 ) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně příspívá k celosvětovému
oteplování.
NH Car, s.r.o., Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6
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