SWIFT 1.2 (66kW) VVT 4WD SHVS ELEGANCE
MPC: 15.550 €
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
185/55R16 + polirana aluminijasta lita platišča
Set za popravilo pnevmatik
ZUNANJOST
Barvana sprednja maska v črni barvi
Vratne kljuke v barvi vozila
A in B stebriček v črni barvi
Elektromagnetno odpiranje vrat prtljažnika
VIDLJIVOST
LED žarometi
LED zasenčene luči
Funkcija ''Guide me light''
Samodejni vklop žarometov
Sprednje meglenke
Asistenca za vklop dolgih luči
Zelena termoizolacijska zateklitev
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Samodejni vklop žarometov
Električno nastavljiva in poklopna zunanja
Ogrevana zunanja ogledala
NOTRANJOST
Usnjen 3-kraki volan
Upravljanje radija s tipkami na volanu
Upravljanje tempomata/omejevalca s tipkami na
Upravljanje prostoročnega telefoniranja s tipkami
Servo volan
Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
Senzor zunanje temperature
Indikator trenutne/priporočljive prestave
Zvočno opozorilo na neugasnjene luči
Zvočno opozorilo na nepripet varnostni pas (vsi
sedeži)
FUNKCIONALNA OPREMA
Električno odpiranje stekel spredaj in zadaj
Daljinsko centralno zaklepanje
Sistem zagona motorja brez ključa
Avtomatska klimatska naprava
Radio MP3 + Bluetooth®*
Audio zaslon na dotik s povezavo za pametni
telefon + kamera za vzvratno vožnjo +
Aktivni tempomat
Omejilec hitrosti
12 V vtičnica
Pametni ključ (vstop in zagon brez ključa)
USB vtičnica

SEDEŽI
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Ogrevana sprednja sedeža
60:40 deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
Tekstilno oblazinjenje sedežev
PRTLJAŽNI PROSTOR
Polica nad prtljažnim prostorom
Osvetljen prtljažni prostor
VARNOSTNA OPREMA
Čelni zračni varnostni blazini za voznika in
Možnost deaktiviranja čelne zračne varnostne
blazine na sovoznikovi strani
Bočne zračne varnostne blazine spredaj
Zračne varnostne zavese
Sistem za umik pedalov v primeru trka
Isofix sistem za pritrditev dve otroških sedežev
ABS z EBD
ESP®
Radarsko podprto zaviranje (RBS)
Sistem za zaznavo pešcev (DSBS)
Opozorilne luči v primeru zaviranja v sili
Nadzor tlaka v pnevmatikah
Zavorna asistenca
LED dnevne luči integrirane v žaromet
SHVS (Pametni delni hibridni sistem)
Motor: Auto Stop Start sistem
DODATNA OPREMA
Kovinska/biserna barva

CENA RAZSTAVNEGA VOZILA: 15.850 €
CENA OSNOVNEGA MODELA: 10.650 €

