
Model: NE13E2 Predvádzacie vozidlo

Motor: Synchrónny AC elektromotor 225 - 274

Prevodovka: Automatická 12,3

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 530 / 340 - 370 212 pri 0 - 2 750

Dĺžka vozidla/šírka/vzška (mm): 3 597 / 1 645 / 1 481 130

Číslo karosérie: TMBZZZAAZLD803222 12,8 - 12,9

Počet kilometrov: do 6000 250 / 923

Farba vozidla: Biela Candy 0

Parkovacie senzory vzadu

Tempomat

Vzškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá

Držiak na mobilnz telefón

Držiak na multimédiá v stredovej konzole

Maxi DOT

Držiak na 1 l fľašu v prednzch dverách

Tónované sklá

Zadnz stierač s ostrekovačom

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

   sedadlách systémom ISOFIX Zadné operadlo delené, sklopné ( v pomere 60:40)

Halogénové svetlomety s LED dennzm svietením a prpedné hmlové TyreFit - súprava na opravu pneumatík

   svetlomety Uzatvárateľná odkladacia schránka pred spolujazdcom

Sieťovz program v batožinovom priestore

Slnečné clony pre vodiča a spolujazdca 

Mriežka chladiča lakovaná vo farbe vozidla s chrómovanzm orámovaním Vnútorné kľučk dverí čierne

RAIN AND LIGHT ASSIST - dažďovz a svetelnz senzor Chrómované orámovanie rádia, klimatizácie, vzduchov ventilácie

Rekuperácia brzdnej energie

Kombinovanz nabíjací systém CSS (Combo 2) pre AC/DC

Elektrické ovládanie okien vpredu Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu pre verejné nabíjacie 

Koženz multifunkčnz volant na ovládanie rádia s čiernym ozdobnzm    stanice - Typ 2 (MENNEKES)

   krytom, vzškovo natstaviteľnz Záruka 8 rokov / 160 000 km platí na vysokonapäťovz akumulátor vozidla

Rádio SWING, AuxIn, slot na SD kartu, 6 reproduktorov a DAB - digitálny Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

   audiopríjem ŠKODA - Doživotná garanica Mobility Premium

Centrálne zamykanie s diaľkovzm ovládaním, 1x sklopnz kľúč

Cena modelu s 20% DPH 21 190,00 €

Obj. kód Cena v Eur

B4B4 252,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 21 442,00 €

Cenové zvzhodenenie -1 200,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 20 242,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 16 868,33 €

Ušetríte celkovo 1 200 s DPH

                            Kom. č. / int. č.: 288 240 / 8-2757

príprava na uchytenie dvoch detskzch sedačiek na zadnzch 

Stmavené zadné svetlá

Mechanicky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí - čierne

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161,  www.autonovo.sk

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavnz plyn 

vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie. 

LANE ASSIST - asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu

CLIMATRONIC - automatická klimatizácia

Doplnková vzbava

Biela Candy

Vyhrievanie prednzch sedadiel

Airbag vodiiča a spolujazdca

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Opierky hlavy vpredu integrované v operadlách, vzadu vzškovo

   nastaviteľné - 2x

Signalizácia nezapnutzch bezpečnostnzch pásov pre všetky sedadlá

Emisie CO2 g/100 km: 

Vzbava 

Inetriér a dekoratívne obloženie prístrojovej dosky čierne

Disky SCORPIUS z ľahkej zliatiny 6J x 16" (185/50 R16) čierne

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, Edl, HHC

Kontrola tlaku v pneumatikách

(bonus ŠTART)

ŠKODA Citigo.e iV

Technické údaje

Dojazd na čisto elektrickz pohon:

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Max. rzchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) kWh/100 km: 

Objem batožinového priestoru (l):


