
500X 1.4 MultiAir 140 k Plus 

Ilustrační foto

Technické parametry
 Objem válců [cm3]:  1368
Počet válců:  4
Kompresní poměr:  9,8
Max. výkon [kW], ([k]):  103 (140) při 5000 ot./min.
Max. točivý moment [Nm]:  230 při 1750 ot./min.
Max. rychlost [km/h]:  190
Zrychlení 0-100 km/h [s]:  9,8
Spotřeba [l/100 km] - město:  7,8
Spotřeba [l/100 km] - mimo město:  5,0
Spotřeba [l/100 km] - kombinovaná:  6,0
Druh paliva:  benzín
Převodovka:  manuální
Počet stupňů převodovky:  6
 Emise CO2 [g/km]:  139
Emisní norma:  EURO 6

Standardní výbava
UConnect rádio s 5" dotykovým displejem, Bluetooth, Handsfree, ovládaním na volantu, USB, AUX (bez CD
přehrávače), UConnect™ Live, Airbag řidiče, Airbag spolujezdce, Boční airbagy, Okenní airbagy, Deaktivace
airbagu spolujezdce, ESP + Hill Holder, Monitoring tlaku v pneumatikách, Přední mlhová světla s funkcí
osvětlování zatáček, Volič režimu jízdy "Mood Selector" (3 režimy), Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě
karosérie, Přístrojový panel v barvě karoserie, Zadní spoiler, 17” kola z lehkých slitin se saténovou úpravou ,
Volant potažený kůží, Dálkové ovládání centrálního zamykání, Elektricky ovládaná přední a zadní okna,
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, Manuální klimatizace s protipylovým filtrem, Elektrická
parkovací brzda, Elektrický posilovač řízení, Přístrojová deska s 3,5" multifunkčním monochromatickým TFT
displejem, Výškově nastavitelné pásy předních sedadel, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Odkládací kapsa
na zadní straně opěradla sedadla řidiče a spolujezdce, Zásuvka 12V, Zadní sedadla dělená v poměru 60/40,
Odnímatelný kryt zavazadlového prostoru, Tempomat s omezovačem rychlosti, Přídavné elektrické topení,
Stop&Start, Akustická izolace čelního skla, Kit Fix & Go - sada na rychlou opravu pneumatik, Technický opt,
Technický opt

Nadstandardní výbava
5CF Pastelová barva 12 500

452 Vyhřívaná přední sedadla 5 500

7H9
KOMFORT (Bezklíčový vstup a start Keyless Entry + Keyless Go, elektricky nastavitelná bederní opěrka
řidiče, přední loketní opěrka, pevné polohovatelné dno zavazadlového prostoru)

7 400

Základní cena 469 900
Cena celkem 495 300
SlevaSpeciální sleva NH Car - skladové vozidlo 75 400
Celková sleva 75 400

Nabídková cena 419 900
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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