
Venga
M

1.6 MPI 6MT ISG 125KM

Kolor nadwozia
Dark Penta Metal

Felgi
Stalowe obręcze kół z oponami
195/65 R15

Wersja / silnik 58 990 zł

Styl 2 300 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

61 290 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
Cena brutto wyprzedaż RP2018 w najmie długoterminowym - 54 770 zł 



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Dark Penta Metal 2 300 zł

Felgi

Stalowe obręcze kół z oponami 195/65 R15 0 zł

Wyposażenie

Multimedia

Sterowanie radiem z kierownicy

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Port USB i AUX

Radioodtwarzacz CD, MP3, AUX, typu 2 DIN, system audio z 6 głośnikami

Nadwozie

Chromowana listwa klapy bagażnika

Barwione szyby

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Osłony przeciwbłotne kół

Dodatkowe światło stop

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Lampki do podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

Lampki do czytania w konsoli górnej

Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

Automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem

Przednie lampy przeciwmgielne

Inne



Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

Wnętrze

Lampki do podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

Podwójna podłoga bagażnika ze schowkiem

Siatka do mocowania bagażu

Siedzenia

Regulacja wysokości wszystkich zagłówków

Aktywne zagłówki foteli przednich

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Składana, dzielona, przesuwana (przód/tył) tylna kanapa z regulacją kąta pochylenia oparcia

Podłokietnik centralny tylnej kanapy

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

BAS system wspomagania hamowania

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

HAC system wspomagający pokonywanie podjazdów

ESC system stabilizacji toru jazdy

ESS - system automatycznego włączania świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego

hamowania

HAC system wspomagający pokonywanie podjazdów

Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera z przodu

Immobilizer



 
Przedstawione dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 określono na podstawie świadectwa homologacji dla procedury WLTP.
Wartości te w zależności od wersji i wariantu oraz od wyposażenia Venga, mieszczą się w przedziale (cykl mieszany) od 7,6 do
8,2 l/100km oraz od 172 do 187 g/km.

 
Cena i wyposażenie podane w konfiguracji nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne
pozycje podane w specyfikacji skonfigurowanej wersji mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży
konsumenckiej zawarte w tej konfiguracji informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik
oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po
uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia
stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane
ceny zawierają podatek VAT.

 

Udogodnienia

Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem

Składany kluczyk

Alarm obwodowy

Gniazda 12V w konsoli centralnej i przedziale bagażowym

Czujniki parkowania tył

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym




