
- Haion acționat electric

- Head Up Color Display - afisaj: viteză, date navigație, detalii siguranță activă

- Monitorizare 360°

- Roată de rezervă cu dimensiuni normale, jantă de aliaj ușor R20   - Sistem de monitorizare a unghilor moarte "View Monitor"

- Sistem pentru menținerea spațiului la sol constant suspensie spate - Self Levelizer

- Oglinzi exterioare cu indicător de viraj incorporat  "LED Type"

- Oglinzi pliabile electric

- Grilă radiator cu ornament cromat "Dark & Chrome Coating"

- Scaune față cu ventilare

- Încărcare telefon wireless

- Șapte conecțiuni USB cu funcție de încărcare 

- Plasă portbagaj

- Pachet fumători

- Alarmă, imobilizator motor

- Geamuri cu protecţie împotriva razelor UV

- Plafoniera centrala față LED, priză 12 V, lumină portbagaj

- Cortine parasolare incorporate uşi spate

- Reglare intensitate lumini bord

- Buton de pornire, cheie inteligentă "SMART KEY System"

- Inserții cromate caroserie bară față și spate

- Închidere centralizată cu telecomandă

- Parasolare șofer și pasager cu oglindă și iluminare

- Geamuri electrice față și spate cu sistem de siguranță

- Configurare 7 locuri 

- Plafon panoramic cu deschidere parțială

- Salon piele  - "Nappa" culoare la alegere: Burgundy, Bej

- Jante de aliaj uşor 245/50 R20 

- Plafon panoramic dublu

- Scaune spate cu ventilare (7 locuri) 300€

- Mânere uși față și oglinzi exterioare cu lumină de întâlnire

- Geamuri cu izolare fonică suplimentară

Prețul

Specificații Hyundai Palisade

Prestige - Lista de echipare include:

Opțiuni suplimentare:

- Jante de aliaj uşor 245/60 R18

  - Roată de rezervă cu dimensiuni normale, Jantă de aliaj ușor R18

- ABS - Sistem de antiblocare a roţilor

- Directie servoasistată electric moduri de funcționare: 

   "Comfort", "Eco", "Sport", "Smart", "Multi Terrain"     

- Servodirecţie electrică "MDPS"      

- Sistem de avertizare prezență pasageri spate (Rear Occupant Alert system)

- Sistem de comunicare șofer-pasageri rândul trei (Driver Talk)  

- Sistem dezactivare difuzoare spate (Sleep Mode)    

- Asistență la coborâre din autovehicul (Safe Exit Assist) 

- Airbag-uri șofer și pasager față (dezactivare airbag pasager)

- Airbag-uri laterale față și cortina

- Centuri siguranţă faţă și spate, pretensionate, reglabile pe înălţime    

- Centuri de siguranţă spate, prindere în 3 puncte  

- Avertizor de necuplare centuri siguranţă din faţă

- Blocarea automată în mers, deblocare în caz de impact

- TMPS - Sistem de monitorizare presiune pneuri

- EPB - Frână de mână acționată electric

- Caroserie dublu zincată

- Suport pentru bagaj exterior   

- Instalaţie de climatizare automată trei zone, cu sistem de ionizare

- Volan încălzit

- Tapiţerie piele (culoare la alegere): gri deschis, negru 

- Inserții din piele cotiere uși

- Inserții din piele pe bord și detalii cromate

- Console centrale față și spate cu depozitar și suport de pahare

- Banchetă spate rabatabilă 6:4, sistem fixare scaun copil ISO Fix 

- Buzunare spătare scaune față

  - Computer de bord

  - Oglindă interioară electrocromică

- Ecran de bord Supervision Cluster cu 7'' TFT LCD afisaj color și coloana sonoră

- GPS Navigare, ecran tactibil (Touch Screen) 10,25", sistem audio Radio/MP3, 

Apple CarPlay, Android Auto și cameră integrată spate

- Comenzi audio pe volan

- Sistem Bluetooth, Hands free

- Cruise Control automat cu comenzi pe volan 

- Faruri de ceață spate tip LED

- Lumini de întâmpinare și de drum cu tehnologie LED

- Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu tehnologie LED 

- Lumini spate cu tehnologie LED

- Sistem "PAS" inclusiv senzori parcare faţă și spate

- Torpedou cu iluminare

- Filtru de aer clasa Premium

- Senzor de aprindere automată a farurilor

- Senzor de ploaie (ştergătoarele automate de parbriz)

- Scaun șofer reglabil electric în 14 direcții cu funcție de memorie IMS

- Scaun pasager reglabil electric în 8 direcții

- TSA - Sistem de stabilizare a remorcii

- Eleron cu lampă stop incorporată

- HAC - Asistență la urcarea în rampă

   - ESС - Sistem de control al stabilității

- DBC - Asistență la coborârea în pantă

- Accelerare și decelerare facilă prin padele"Paddle Shifter"

- Volan îmbrăcat în piele

- Scaune față și spate încălzite

- Oglinzi exterioare acţionate electric, încalzite, în culoarea caroseriei
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4х4 AT 82.2 CRDi 200 c.p. 47 000€

Motorizare Tracțiune Transmisie Prestige 

- Volan reglabil pe înălțime și profunzime

500€

1 000€

1 500€

Caracteristici generale

Număr de cilindri

Capacitatea cilindrică (cm )

Putere maxima (CP/rpm)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

 Tip tracțiune

Cutie de viteză / Nr.rapoarte

Сonsumul de combustibil:

Extraurban 

Mediu 

Viteza maxima (km/h) 

Acceleratie 0-100 km/h (s)

Garda la sol (mm)

Capacitate rezervor (litri)

Capacitate portbagaj (litri)

Urban

3

71

509/1297/2447

2.2 Diesel CRDi

4

2199

200/3800

440/1750-2750

AT 8

9,1

6,1

7,2

190

10,5

203

4х4

Lagoon Silver Timeless BlackSteel GraphiteWhite Cream

Moonlight CloudRain ForestSierra BurgundyTaiga Brown

1,708

1,975

2,900

4,980

1,716

1
,7

5
0

Dealer oficial Hyundai în RM - centrul auto Pacific Motors, mun. Chișinău, str. Calea Moșilor, 5/1. Tel: +373 (22) 800 888, +373 60 822 888

Opțiunile cu prețuri indicate nu sunt incluse în pachet, este necesar de a face o comandă separat. Achitarea automobilului de către Cumpărător se efectuează în MDL, conform ratei de schimb valutar de vânzare a valutei (Euro), 
stabilit de BC "Moldindconbank" S.A. pentru persoane juridice la data achitării.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, prețurile și echiparea automobilului, în funcție de oferta producătorului.

Luxury

52 500€

Luxury echiparea -Adițional față de  Prestige:
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