move up! 1.0 BMT
Koda vozila EFMW66

Cena
move up! 1.0 BMT

Cena
skupaj
Prihranek
Posebna
cena

12.525,61 €
500,- €
12.025,61 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2.
Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v
skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za
obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
999 ccm Pogon spredaj 5-stopenjski
Moč 48 kW / 65 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 5,10 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 116 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 98 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0096 g/km

Zunanji lak
modra

teal blue

Oblazinjenje
Barva notranjosti: dark grey-ceramique
Armaturne plošče: anthracite
Talna obloga: black
Oblazinjenje: dark grey-ceramique
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0,- €

Oprema
elektronski stabilizacijski
program(ESC), vključno z ABS z zavorno asistenco, ASR, EBV in MSR
garnitura Tire Mobility z 12-voltnim
kompresorjem in tesnilnim sredstvom za pnevmatike
elektromehansko servokrmiljenje
varnostni trikotnik
protiprašni filter
pritrdišča ISOFIX
(sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
sovoznikov sedež nastavljiv po višini
asimetrično deljivo/zložljivo naslonjalo
zadnje sedežne klopi
2 vzglavnika zadaj, pogrezljiva
zadnja polica
2 tritočkovna avtomatska varnostna
pasova zadaj
centralno zaklepanje z radijskim
daljinskim upravljanjem in zložljivim radijskim ključem
zelena termoizolacijska zasteklitev
električni pomik sprednjih stekel
čelni varnostni blazini za voznika in
sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
kombinirani sprednji stranski zračni
blazini za glavo in prsni koš, vključno s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
zaščitna folija pri transportu
čelna plošča armature "black cube "
kozmetično ogledalo v sovoznikovem
senčniku
ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke
v barvi vozila
sistem za posredni nadzor tlaka v
pnevmatikah
sistem START-STOP in sistem za
regeneracijo zavorne energije
držalo za pametni telefon
halogenska glavna žarometa in sprednja
smernika pod skupnim gladkim steklom, z dnevnimi lučmi v LED tehnologiji
Brisalec spredaj in zadaj z intervalnim
delovanjem
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Oprema
visokotonska signalna hupa
klimatska naprava
osvetlitev prtljažnika
izvedba za nekadilce: električna
vtičnica s pokrovom namesto vžigalnika za cigarete v sprednjem delu sredinske konzole
zvočni opozorilnik in opozorilna lučka
za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj
večfunkcijski prikazovalnik Plus
naprava za prostoročno telefoniranje
Bletooth
jeklena platišča
- 4 jeklena platišča 5J x 14 - pnevmatike 175/65 R 14
radio "Composition phone"
tekstilne sedežne prevleke "clark"
tekstilne sedežne prevleke "fusion"
predala v sprednjih vratih
z držalom za litrske steklenice
multimedijski vmesnik USB
4 vrata

Dodatna oprema
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Tehnični podatki
Motor - vrsta

1.0 bencin

Moč

48 kW 65 KM

Gibna prostornina

999 ccm

Menjalnik

5-stopenjski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

4

Število sedežev

4

Dovoljena skupna masa

1330 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

991 kg

Dejanska masa vozila

1013 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

5,10 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

98 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0096 g/km

Številka šasije

WVWZZZAAZMD014061

Trgovec
Avto Batič Ajdovščina
Goriška cesta 41
5270 Ajdovšcina
+386 5 36 58 312, +386 5 36 58 324
prodaja@avtobatic.si
https://www.avtobatic.si
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