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ЦЕНОВНИК
Важи од 28.03.2018
МОДЕЛ

ПАКЕТ НА
ОПРЕМА

Работна
зафатнина
(ссm)

Сила на
мотор
(kw/ks)

Редовна цена
во денари

Редовна
цена во евра

i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD

SPORT

1.998

187 / 254

1.954.922

31.531

i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD

DYNAMIC

1.998

187 / 254

2.108.930

34.015

i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD

PERFORMANCE

1.998

205 / 279

2.260.024

36.452

SPORT:
● Електронска контрола на суспензија
● Серво управувач подесив по висина и
длабина
● Воздушни перничиња (возач и совозач) +
воздушни завеси
● 17” Предни дискови
● 16” Задни дискови
● ABS+ESC+HAC
● Child Lock
● 18” алуминиумски фелни
● Безжичен полнач (smartphone)
● MICHELIN пневматици
● Двојни LED светла со систем за закосување
во кривини (STATIC BENDING)
● Автоматска контрола на светла
● LED дневни и позициони светла
● Заден спојлер со виско поставено LED СТОП
светло
● Магленки (назад)
● Задни LED светла
● Трепкачи во ретровизори
● Сјајни надворешни ретровизори
● Електрика и греење на ретровизори
● Тонирано ветробраново стакло
● Греење на тонирано задно стакло со тајмер
● Предна маска во црна боја
● Браници во боја на каросерија
● Двоен издув (придушувач) во црна боја со
хромиран сјај
● Надворешни кваки во боја на каросерија
● Странични прагови во црна боја
● Заден бришач
● Штофени седишта

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Мануелно подесиво седиште по висина
Деллива задна клупа
Подесив потпирач за глава (задна клупа)
Џеб на седиште (возач и совозач)
Внатрешно осветлување со оддел за очила
Внатрешно осветлување на задна клупа
Светло во багажен простор
Електрика на стакла + автоматско
спуштање на стакла на возачката врата
Внатрешни кваки во црна боја
Управувач со три краци од перфорирана
кожа
Мануелен кожен менувач со хромирани
детали
Заштитник од сонце со огледало (возач и
совозач)
Централна конзола
Кука за мрежа во багажен простор
KEYLESS ENTRY со осветлување на бравата
Кодиран клуч
Централна брава
Запалка и пепелник
AUX + USB + Bluetooth
Звучници во предни врати + TWEETER
Аудио контроли на волан
Контролна табла со 4.2” TFT LCD екран +
RHEOSTAT
Автоматско затемнување на внатрешен
ретровизор со компас
Патен компјутер
Предупредување за ниско ниво на течност
за брисачи
Темпомат

● Интегрирана контрола на стил на возење
● Систем за следење притисок во
пневматици (TMPS)
● Систем за помош при паркирање (само
назад)
● Греење на прскалката за течност за
брисачи
● Изолациона облога на хауба
● Електричен приклучок на подот
● Држач за чаши во предната конзола
● Автоматски (дозонски) клима уред
● Автоматско одмаглување на прозорци
● Филтер за воздух
● Воздушно перниче за колено (возач)
● Мала резервна алуминиумска гума
● Електрично склопливи ретровизори
● Мало светло под ретровизор
● Дополнително затемнети стакла (соларна
контрола)
● Затемнето задно стакло
● Греење на седишта (напред)
● SKI HATCH
● Греење на волан
● Мрежа и ролетна за багажен простор
● SMART KEY со START/STOP копче
● Радио + RDS + DAB + 5” LCD екран
● Систем за помош при паркирање (напред и
назад)
● Паркинг камера
● Сензор за дожд

DYNAMIC: опрема SPORT, плус
● Навигација 8” + RDS + DAB + SD CARD
(Компактна)
● Bluetooth + Voice Recognition
● Панорамски кров

● Кожен пакет (антилоп)
● Електрика на седишта + меморија на
возачко седиште
● Лумбална поддршка (возач и совозач)

● Мануелно поместување на перниче за
глава (совозач)
● LED светло во багажен простор

PERFORMANCE: опрема DYNAMIC, плус
●
●
●
●

18” Предни дискови
17” Задни дискови
19” алуминиумски фелни
PIRELLI пневмматици

Safety Package:
● AEB (Автономно сопирање)
● LKAS (Систем за задржување сообраќајна
лента)

● N тракција и контрола на стабилност

* Доплата за металик боја 500 евра.
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.

