
i20 Premium 1.2MPi  84LE
Műszaki adatok: 1197 cm3, Nyomaték 117,7Nm, Átlagfogyasztás 5,16L, CO2 kibocsátás  117g/km, csomagtartó mérete 352L

Alapfelszerelés:

Extrák az alapfelszerelésen felül:
Brass metál fényezés, Belső színcsomag (szürke varrás az üléseken), Téli csomag, Sötétített 
hátső üvegek

Listaár extrákkal: 6.344.000,-Ft
Kedvezmény:      254.000,-Ft

Kedvezményes vételár:    6.090.000,-Ft

Elektromos szervokormány (MDPS)

Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék

Vezető és utas oldali légzsák

Oldallégzsákok elöl

Függönylégzsákok

ABS elektronikus fékerő elosztóval(EBD) és vészfék rásegitővel(BAS)

Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)

Járműstabilitás-szabályzó rendszer (VSM)

Visszagurulás gátló (HAC)

Keréknyomást ellenőrző rendszer (TPMS)

Sávtartó rendszer (LKA) haptikus visszacsatolással

Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAA)

Távolsági fényszóróasszisztens (HBA)

Gépjármű előtt megállt autó elindulására figyelmeztető rendszer(LVDA)

eCall vészhelyzet segélyhívó rendszer

Vészfékezés jelző (ESS)

Multicollision-fék (MCB)

Intelligens sebességkorlátozó tábla felismerő rendszer (ISLA)

Immobilizer

ISG-Stop & Go rendszer (automatikus motorleállító és újraindító)

Biztonsági gyerekzár

16”-os könnyűfémkeréktárcsák195/55R16Michelin gumiabroncsokkal

Defektjavító készlet

Színrefújt külső kilincsek és tükrök

Fényes fekete első és hátsó lökhárító elemek

El. állítható és fűthető külső tükrök

Tükörházba épített irányjelzők

Aero blade ablaktörlők

Magasfényű fekete prémium hűtőmaszk (T-GDi motor választása esetén)

Állítható magasságú biztonsági öv elöl

Króm övvonal

Automatikus fényszóróvezérlés

Ráfutásos baleset megelőző rendszer városi,városon kívüli és 
gyalogosfelismerő módokkal (FCA)

LED-es nappali menetfény (DRL)

LED-es helyzetjelző lámpák

Első ködlámpa

LED MFR fényszórók elől statikus kanyarfénnyel

LED hátsó lámpatest

Színezett üvegezés

Megvilágított pipere tükrök

Bőrkormány

Fém hatású belső kilincsek

Elektronikusan behajtható külső visszapillantó tükrök

Belső hangulatvilágítás

Tolatást segítő rendszer hátul (PDW-R)

Fényre sötétedő visszapillantó tükör (ECM)

Állítható magasságú vezetőülés

Elektromosan állítható első ablakemelők, a vezető oldalon automata

Elektromos ablakemelők hátul

Menet közben záródó központi zár

Behajtható kulcs távirányítóval a központi zárhoz

Riasztóberendezés

60:40 arányban dönthető hátsó üléstámlák

Csúsztatható kartámasz

Második USB csatlakozó hátul

Automata klímaberendezés automatikus páramentesítéssel

Esőérzékelős ablaktörlő

Digitális „Supervision” műszeregység 10,25”-os színes kijelzővel

Bluetooth ás DAB digitális rádióantenna

4 hangszóró elöl (magas+közép)

Hátsó hangszórók

Multifunkciós kormánykerék

Sebességtartó é-korlátozó automatika

USB csatlakozó

Bluetooth  hangfelismerő móddal

Rögzítő háló a csomagtartóban

Merev csomagtérpadló

Display audiorendszer 8”-os színes érintőképernyővel, 
tolatókamerával                                                                                       
  Apple Carplay és Android Auto támogatás (elérhetőségéről 
tájékozódjanak az Apple és az Android honlapján)


