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ЦЕНОВНИК
Важи од 01.04.2019
МОДЕЛ

ПАКЕТ НА
ОПРЕМА

Работна
зафатнина (ссm)

Сила на мотор
(kw/ks)

Редовна цена
во денари

Редовна
цена во
евра

Акциска
цена во евра

i30 1.4 MPI

COMFORT

1.368

73,3 /100

1.085.000

17.500

13.990

COMFORT:
ABS (Anti Lock Brake System) Систем
против блокирање на тркалата при
сопирање
AEB (City & Urban mode) Систем за
препознавање на пречки на
патот и автономно сопирање
ESP- Електронска контрола за
стабилност на возилото

Мануелен клима уред

Предупредување за ниско ниво на
течност за стакла

Темпомат со ограничување на
брзината (Auto Cruise Control)

Држач за чаши во средишната конзола

Централна далечинска брава
со аларм
Серво управувач подесив по
висина и длабина

HAC (Hill Assist Control) Систем за
помош при искачување нагорнина

Мануелно подесување на возачко
седиште

LKAS (Lane Keeping Assist System) Систем
за помош при менување сообраќајна
лента

Централен наслон за раце (напред)

● FCWS (Front Collision Warning System)
Систем за предупредување за можен
удар од напред

Радио + RDS со интегриран LCD монитор
+ 4 звучници

● Ролетна за багажен простор
Сет за репарација на пневматик
Тонирани стакла
LED дневни и позициони светла
STATIC BENDING (предни светла за
свиоци)
Заден бришач

Аудио контроли на управувачот

DAA (Driver Attention Alert) Систем
за предупрадување на возачот за
замор

AUX + USB + Bluetooth

HBA (High Beam Assist)
Автоматско вклучување на
долги светла

Дигитален часовник

● Воздушни перничиња x4 + воздушни
завеси

Осветлен багажен простор

Патен компјутер + 3.5” LCD екран

Кожен пакет (управувач и менувач)

Заден спојлер со интегрирано
високо-поставено LED стоп светло
Магленки (назад)
Хромирана предна маска со црн отсјај
Браници во боја на каросерија

Наслони за глава подесиви по висина

Надворешни кваки во боја на
каросерија

Деллива задна клупа
Електрика на предни стакла +
автоматско спуштање на стакла на
возачката врата

Надворешни ретровизори во боја на
каросерија, електрично подесиви, со
греачи, рачно склопливи

Start & Stop систем

Раткапни во полна величина (15”)

Трепкачи на надворешните ретровизори

Кодиран клуч

Внатрешно осветлување со оддел за
очила
Внатрешно осветлување во вториот
ред
Заштитник од сонце со огледало (кај
возач и совозач)

15” челични фелни

Звучен сигнал за незаврзан појас
ISO FIX за детско седиште

Систем за контрола на притисок
во пневматици

* Доплата за металик боја 300 евра.
* Акциската цена важи само за возилата кои се на залиха.
Напомена:
Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот
го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава.
Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 62 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.

