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NEW I20

1.4 MPi 100 c.p. 2х4 - 6AT / Premium

Сaracteristicile
Premium - Lista de opțiuni include:
Jante de aliaj ușor R16, anvelope 195/55 R16
Roata de rezervă temporară (jantă de oțel)
Airbag-uri șofer și pasager față
Airbag-uri laterale față, airbag-uri cortina
ABS – sistem de antiblocare a roţilor
ESC – sistemul electronic de control al stabilităţii
HAC – asistență la pornirea în rampă
MCB - sistem de frânare pentru prevenirea unui impact
repetat
Sistem de avertizare pentru prezența pasagerilor din
spate (Rear Occupant Alert)
TPMS – sistem de monitorizare presiune pneuri
Sistemul “PAS” inclusiv senzori de parcare față și spate
Vopsea în două tonuri
Grila radiator cu ornament cromat "Glossy Black”
Lumini de drum permanente și lumini de poziție cu
tehnologie LED
Lumini fază de întâmpinare şi de drum cu tehnologie Led
Bloc optic față cu sistem de iluminare laterală “Static
Bending Light”
Proiectoare ceață spate
Bară de protecție față/spate cu inserții "Glossy Black”
Parbriz cu protecție solară
Geamuri fumurii
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei
Oglinzi laterale încălzite și acționate electric

Filtru aer habitaclu
Deflectoare de aer pasageri spate
Radio AM/FM, MP3, 6 difuzoare, display 8″, Apple Car
Play, Android Auto, USB
Sistem Bluetooth, Hands free
Camera video spate cu predicția traiectoriei
Сonecțiune USB cu funcția de încărcare consolă față
Cotieră centrală faţă cu compartiment suplimentar de
depozitare
Сonecțiune USB spate
Ecran de bord Supervision Cluster cu 3.5'' display
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului
Сruise Control automat cu comenzi pe volan
Asistență manuală limită de viteză
Oglindă interioară zi/noapte
Parasolare iluminate cu oglindă incorporată
Ceas digital
Mânere interioare uși cu tentă cromată
Volan și schimbător de viteze imbracate în piele
Volan cu reglaj manual pe înălțime și telescopic
Volan încălzit
Tapiţărie textilă scaune de culoarea neagră
Inserții torpedou, consola centrală și uși de culoarea
neagră, bej deschis – la alegere
Scaune față cu sistem de încălzire (3 moduri de
temperatură)
Scaun șofer reglabil pe înălțime

Oglinzi laterale cu semnalizare incorporată
Oglinzi laterale pliabile electric
Ştergătoare parbriz tip “aeroblade”
Încălzire lunetă
Închidere centralizată cu telecomanda
Cheie inteligentă cu buton de pornire/oprire (Smart Key),
imobilizator
Servodirecţie electrică “MDPS”
Geamuri electrice față/spate cu coborâre/ridicare
automată și protecție împotriva prinderii degetelor
Senzor de aprindere automată a farurilor
Senzor de ploaie (ștergătoare parbriz automate)
Instalație de climatizare automată cu sistem de
purificare
Dezaburire automată parbriz

Tetiere scaune reglabile
Buzunar spătar scaun pasager față
Banchetă spate rabatabilă 6:4
Sistem fixare scaun copil ISO Fix
Suport pentru pahare integrat în consola centrală
frontală
Iluminare salon
Lumină ambientală
Iluminare pasageri spate
Iluminare portbagaj
Priza 12V încadrata în consola centrală
Izolare fonică capotă
Pachet fumatori (scrumieră)
Plasă portbagaj

Caracteristici generale:
1.4 Benzină MPi
Număr de cilindri - 4
Capacitatea cilindrică (cm3) - 1368
Putere maximă (c.p/rpm) - 100/6000
Cuplu maxim (Nm/rpm) - 136/4000
Tip tracțiune - 2x4
Cutie de viteză/numar de rapoarte - AT 6
Consum de combustibil:
Urban -

Extraurban Mediu Viteza maximă (km/h) - 182
Accelerație 0-100 km/h (s) - 12,9
Garda la sol (mm) - 140
Capacitate rezervor (litri) - 40
Capacitate portbagaj (litri) - 352/1165
Norma ecologică - Euro 5

Echiparea
MOTORIZARE

1.4 MPi 100 c.p. 2х4 - 6AT

ECHIPAREA

Premium / 17 250 EUR

CULOAREA SALON

Negru / 0 EUR

TIP SALON

Tapițerie Neagră / 0 EUR

CULOAREA CAROSERIE

Aqua Turquoise / 300 EUR

în total

17 550 EUR

