
Предмет: Понуда за патничко возило Hyundai i20

ЦЕНА

Продажна цена со Акциски попуст 13,300 €                                                                  

Учество 2,660 €                                                                    

5 години месечна рата 161.97 €                                                                  

Погонско гориво бензин

Запремина на мотор 1.197 ccm

Ниво на опрема Comfort 

Тип на мотор 1.2 i

84КС

Менувач M5-мануелен менувач

Стандард за емисија на издувни гасови ЕУРО 6c

Сила на мотор

Максимална должина 4.040 mm

Максимална висина 1.450mm

Меѓуоскино растојание 2.580mm

Максимална ширина 1.775mm

Капацитет на товарен простор 325L

Остаточна вредност 3,325.00 €                                                               



ABS (Anti Lock Brake System) "Welcome & Follow-me-home" функција на 

ESC (Electronic Stability Control) предни светла

VSM (vehicle stability control) Темпомат со можност за ограничување на брзината

HAC (Hill Assist Control) Клима уред

STOP&GO Ел.подесиви предни прозори

Предни диск сопирачки Ел.подесиви странични ретровизори

TPMS (с-м за следење на притисок во гуми) Загревани странични ретровизори

Воздушно перниче за возач Аудио систем: Радио + MP3 + RDS

Воздушно перниче за совозач Команди за радиото на волан

Странични воздушни перници Bluetooth команди на волан

Воздушни завеси USB  & iPod приклучок

Сигнализација за ненаместен појас 2 звучника напред

Предни сигурносни појаси со ел.предзатегачи 2 високотонски звучници напред

Серво управувач Предни светла за читање

Подесување на волан по висина и длабочина Греач на задно стакло

Подесување на возачко седиште во 4 правци Задно светло за магла

Кожен волан и менувач LED дневни светла

Централно далечинско заклучување Мануелно нивелирање на предни светла

Два преклопливи клуча Автоматско палење на светла

Аларм Патен компјутер

Електронска блокада на мотор Предни штитници за сонце со осветлено огледало

Индикатор за промена на брзини кај мануелен менувачЗадни наслони за глава подесиви по висина

Микро кровна антена ISO FIX за детско седиште

Заден спојлер со LED стоп светло Централна конзола со држач за чаши

Браници во боја на каросерија Задна деллива клупа 60:40

Рачки на вратите во боја на каросерија Светло во багажник

Странични ретровизори во боја на каросерија Заден брисач за прозор

Тонирани стакла Сет за поправка на гума

Предни наслони за глава подесиви по висина Челични фелни 6.0 J x 15"

Гуми 185/65 R15

Гаранција: 7 Години. 5 Години без ограничување на километражата со подршка на пат во цела 

Европа, +2години согласно условите препишани во сервисната книшка.

Стандардна опрема за COMFORT


