Cenník FENGON 5
Classic

Classic +

Cenníková cena modelu bez DPH

20 408 EUR

21 075 EUR

Cenníková cena modelu s DPH

24 490 EUR

25 290 EUR

DOT MATRIX mriežka cenníková cena s DPH

120 EUR

*

Vyhrievané predné sedadlá cenníková cena s DPH

550 EUR

*

Stmavené sklá od B stĺpika cenníková cena s DPH

250 EUR

*

*

*

Príplatková výbava

Akcia - Rozšírená záruka* 2+5 rokov alebo 150 000km

Základné parametre
Classic

Classic +

SFG15TA

SFG15TA

1,498

1,498

Max. výkon motora (kW)

101

101

Max. krútiaci moment (Nm)

220

220

58L, kovová nádrž

58L, kovová nádrž

Samonosná

Samonosná

Dĺžka（mm）

4685

4685

Šírka（mm）

1865

1865

Výška（mm）

1645

1645

Rázvor（mm）

2790

2790

Rozchod kolies（mm）

1580

1580

Min. svetlá výška podvozku (mm)

200

200

5

5

CVT(VT5)

CVT(VT5)

Motor
Zdvihový objem (l)

Palivová nádrž
Karoséria

Počet sedadiel
Prevodovka

Spotreba
Classic

Classic +

Spotreba mimo mesta NEDC

8,1 l/100 km

8,1 l/100 km

Spotreba v meste NEDC

12,3 l/100 km

12,3 l/100 km

Kombinovaná spotreba NEDC

10,2 l/100 km

10,2 l/100 km

Kombinovaná spotreba WLTP

11,85 l/100 km

11,85 l/100 km

Špecifikácie
Classic

Classic +

Predné uloženie motora,
predná hnaná náprava

Predné uloženie motora,
predná hnaná náprava

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

235/50 R18

235/50 R18

Disky

Zliatinové diky, rezervné koleso plechový diskT165/80 R17

Zliatinové diky, rezervné koleso plechový diskT165/80 R17

Predná maska

"Pochromovaná 3 lamelová
(možnosť objednať DOT MATRIX)

DOT MATRIX

LED svetlomet, nastaviteľný elektrický,
automatický svetlomet, oneskorenie
vypnutia svetlometu

LED svetlomet, nastaviteľný elektrický,
automatický svetlomet, oneskorenie
vypnutia svetlometu

LED

LED

*

*

LED, V spätných zrkadlách

LED, V spätných zrkadlách

Predné stierače typu AERO,
klasický zadný stierač

Predné stierače typu AERO,
klasický zadný stierač

Vo farbe vozidla, vnútorne nastaviteľné,
vyhrievané, automaticky sklápateľné,
uvítacie Dongfeng LOGO + FENGON

Vo farbe vozidla, vnútorne nastaviteľné,
vyhrievané, automaticky sklápateľné,
uvítacie Dongfeng LOGO + FENGON

Uloženie motora, hnaná náprava
Systém riadenia
Pneumatiky

Predné kombinované svetlomety
Predné hmlové svetlá
Denné svetlá
Bočné smerové svetlá
Stierače

Spätné vonkajšie zrkadlá

Špecifikácie
Classic

Classic +

Panoramatické

Panoramatické

LED cúvacie svetlo, LED smerovky,
LED brzdové svetlo, LED obrysové svetlo

LED cúvacie svetlo, LED smerovky,
LED brzdové svetlo, LED obrysové svetlo

Zadné hmlové svetlá

*

*

Tretie brzdové svetlo

LED

LED

58L, kovová nádrž

58L, kovová nádrž

Čierna | Červená | Modrá

Čierna | Červená | Modrá

Palubová doska

Mäkčený plast

Mäkčený plast

Prístrojová doska

Analógové prístroje
+ 3,5palcový TFT display

Analógové prístroje
+ 3,5palcový TFT display

Audio systém

10.25 palcový tablet

10.25 palcový tablet

Reproduktory

6

6

AC dotykový panel

AC dotykový panel

*

*

Ručná brzda

Elektrická ručná brzda

Elektrická ručná brzda

klaksón

2, 1 pre veľkú hlasitosť,
1 pre malú hlasitosť

2, 1 pre veľkú hlasitosť,
1 pre malú hlasitosť

Strešné okno
Zadné kombinované svetlá

Palivová nádrž
Interiér

Panel klimatizácie
Zapaľovač

Špecifikácie
A/C
Bezpečnostná rukoväť
Sedadlá

Nastavovanie polohy
predných sedadiel

Vyhrievanie predných sedadiel

Classic

Classic +

Automatické ovládanie, HVAC

Automatické ovládanie, HVAC

3

3

5 sedadiel, 2 + 3

5 sedadiel, 2 + 3

Bez vyhrievania: 6 smerové elektrické
nastavenie polohy vodiča, 4 smerové
manuálne nastavenie polohy spolujazdca
S vyhrievaním: 10 smerové elekterické
nastavenie polohy vodiča, 4 smerové
elektrické nastavenie polohy spolujazdca

10 smerové elekterické nastavenie
polohy vodiča, 4 smerové elektrické
nastavenie polohy spolujazdca

o

*

Vodič + spolujazdec + predný rad

Vodič + spolujazdec + predný rad

*

*

Predné a zadné parkovacie senzory

Predné a zadné parkovacie senzory

Cúvacia kamera

*

*

Centrálne uzamykanie

*

*

Skladací, s centrálnym ovládaním
(vrátane centrálneho ovládania zadných dverí)

Skladací, s centrálnym ovládaním
(vrátane centrálneho ovládania zadných dverí)

*

*

Airbagy
Detská poistka
Parkovacie senzory

Kľúče
Rozmrazovanie zadného skla

Špecifikácie
Classic

Classic +

*

*

S funkciou PS vodič a spolujazdec
s funkciou PE

S funkciou PS vodič a spolujazdec
s funkciou PE

TPMS - Systém monitorovania
tlaku v pneumatikách

*

*

ABS/EBD Protiblokovací systém

*

*

EBA/BAS/BA/EVA Brzdový asistent

*

*

EPB Elektronická ručná brzda
(vrátane asistencie do kopca)

*

*

Tempomat

*

*

ASR/TCS/TRC/ATC Kontrola trakcie

*

*

ESP/ESC Systém riadenia stability

*

*

Záznam jazdy

*

*

USB rozhranie

2, v prednej a zadnej časti konzoly

2, v prednej a zadnej časti konzoly

*

*

Elektrické otváranie zadných dverí
Bezkľúčové odomykanie a
štartovanie PEPS, PE /Pasívny vstup/
PS /Pasívny štart/

AUTOHOLD funkcia
Dynamický rozjazdový asistent

Špecifikácie
Classic

Classic +

Predné dvere (zelené sklo, hydrofóbne),
stredné dvere (zelené sklo),
zadná strana (zelené sklo)

*

-

Predné dvere (zelené sklo, hydrofóbne sklo),
stredné dvere (sklo Privacy/ zatmavené),
zadná strana (sklo Privacy/zatmavené),
zadné dvere (sklo Privacy/zatmavené)

о

*

* Štandardná výbava

|

- bez možnosti voľby

|

о doplnková výbava

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia.
Cenník platný od 1.4.2021 do 30.6.2021

