GLORY 580 - LUXURY

Cenník GLORY 580 - LUXURY
Cenníková cena modelu bez DPH

19 158 EUR

Cenníková cena modelu s DPH

22 990 EUR

Akcia - Rozšírená záruka¹ 2+5 rokov alebo 150 000km
¹ Rozšírená záruka na 2+5 rokov alebo 150 000km podľa špecifikácie

*

Rozmery a motor
Motor

SFG15T, Turbo benzín

Zdvihový objem (ml)

1 498

Prevodovka

CVT

Max. výkon (kw)

107

Max. krútiaci moment (N.m)

220

Objem palivovej nádrže (L)

58

Dĺžka (mm)

4680

Šírka (mm)

1845

Výška (mm)

1715

Rázvor kolies (mm)

2780

Min. Svetlá výška (mm)

200

Pohotovostná hmotnosť (kg)

1510

Celková hmotnosť (kg)

2035

Pohon a podvozok
Pohon

Predné uloženie motora, predný pohon

Predné odpruženie

MacPherson - Nezávislé zavesenie kolies

Zadné odpruženie

Torzné zavesenie

Brzdy
Riadenie

Kotúčové
Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

Exteriér
Pneumatiky
Disky
Nárazník
Predné svetlá

225/60 R17
Zliatinové disky (oceľový disk pre rezervnú pneumatiku)
Vo farbe karosérie
Nastaviteľná elektrická výška

Funkcia: Follow me home

*

Predné hmlové svetlá

2

Zadné hmlové svetlá

2

Denné svetlá

*

Bočné smerové svetlo

LED, Na spetných zrkadlách

Predný stierač

Typu AERO

Zadný stierač

*

Vonkajšie spätné zrkadlo
Strešné okno
Vonkajšia kľučky dverí

Automatické sklápateľné + vyhrievané
*
Pochrómované

Elektrické ovládanie okien vpredu / vzadu

*

Tretie brzdové svetlo

*

Exteriér
Spoiler

*

Tlmič hluku Izolačná podložka

*

Tlmič hluku od výfuku

*

Ochranná kryt motora

*

Kryt dekorácie motora

*

Otvorenie palivovej nádrže

Z vnútra kabíny

Interiér
Farba interiéru

čierna + hnedá

Slnečná clona

s osvetlením a make-up zrkadlom

Vnútorné spätné zrkadlo
Multimediálny systém
Reproduktory

Čierne, funkcia proti odleskom
10 palcový displej, Blue tooth, rádio, port USB, displej spätnej kamery
6ks

Zapaľovač cigariet

*

Popolník

*

Multifunkčný volant

*

Výškové nastavenie volantu

*

Ručná brzda
Lakťová opierka a držiak na pohár
Svietidlá na čítanie

EPB (Elektronická parkovacia brzda)
*
Predné, stredné a kufor

Osvetlenie predných dverí

*

Osvetlenie zadných dverí

*

Uvítacie osvetlenie

2ks

Klaksón

2ks

Interiér
Klimatizácia

7 miest na sedenie: elektronické ovládanie, HVAC
(s klimatizáciou pre stredný a zadný rad ovládané ručne

Strop (tvrdý / mäkký)

Tvrdý vrch, farba béžová sahara

Bezpečnostná rukoväť

pre 5 osôb, sahara béžová farba

Lakťová opierka + madlo
Vnútorná rukoväť
Sedadlá popis

Sedadlá predného radu

Sedadlá druhého radu

Predné dvere, stredná lakťová opierka dverí sú mäkko obložené,
predné a zadné dvere sú s elektricky ovládaným oknom
So zámkom, rukoväťou, tlačidlo podsvietené, pochrómované
7 miest na sedenie 2 + 3 + 2
"„Opierka hlavy nastaviteľná hore a dole,
Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch,
sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch,
bezpečnostný pás spolujazdca bez signalizácie, s bočnými airbagmi
Delené sedadlo 4/6, nastaviteľné operadlo, možno sklopiť
na plocho, nastaviteľná opierka hlavy hore a dole, sedadlo
s centrálnou lakťovou opierkou, s držiakom na pohár

Tretia rada sedadiel

(7 sedadiel)

Kryt závesu sedadla

(predný rad), (druhý a tretí rad)

Bezpečnostný pás
Koberec
Bavlnená izolácia proti hluku z koberca

(čierne)
filcový koberec, čierny
*

Interiér
Tepelná izolácia prednej steny
Podlahová dekorácia
odkladacia skrinka
Plató

*
Čierna
*
(7 sedadiel)

Bezpečnosť a inteligentné funkcie
Airbag

4, Vodič + spolujazdec + Bočný airbag vpredu (sedadlo)

detská poistka

*

Kompatibilita s ISOFIX pre detskú sedačku

*

Parkovací radar

*

Parkovacia kamera

*

Centrálny zámok

*

Kľúč

sklápací kľúč s centrálnym zámkom

Zadné rozmrazovanie okna

*

Elektrické zadné dvere

−

Systém PEPS (pasívny vstup, pasívny štart, štart jedným tlačidlom)

*

Bezpečnosť a inteligentné funkcie
Panoramatický parkovací systém

−

Imobilizér motora

*

Elektronický systém proti krádeži

*

TPMS (snímač tlaku v pneumatikách )

*

protiblokovací brzdový systém (ABS / EBD)

*

Brzdový asistent (EBA / BAS / BA / EVA atď.)

*

Elektronická ručná brzda (vrátane pomocnej brzdy do kopca) EPB

*

tempomat

*

systém kontroly trakcie (ASR / TCS / TRC / ATC atď.)

*

elektronická kontrola stability (ESP / ESC)

*

funkcia štart-stop motora

−

automobilový záznamník dát

*

Prepojenie mobilných telefónov
* Štandardná výbava

|

- bez možnosti voľby

voliteľné
|

O 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

