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ЦЕНОВНИК
Важи од 01.10.2018
МОДЕЛ
NEW SANTA FE 2.2 CRDi 4WD A/T
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Кодиран клуч
Старт/Стоп копче
Smart Key
Централна брава
Далечинско отклучување со аларм
и осветлување на брава
Тонирани предни стакла и
ветробранско стакло (ламинирани)
Заштитна фолија на ветробранско
стакло
Затемнети стакла назад
Халогенски предни светла
LED предни динамични
прилагодливи светла со двојна
проекција
Заден спојлер со високо поставено
LED СТОП светло
Предни и задни LED светла за
магла
LED дневни и позициони светла
Автоматска контрола на светла
Задни комбинирани LED светла
LED светло во кабина
Електрика и греење на
ретровизори
Електрично склопливи
ретровизори со  мало светло и
трепкачи
Кровни носачи
Панорамски сончев кров
Надворешни кваки со хромиран сјај
Хромирана предна маска
Хромирани лајсни на вратите
Хромирани детали на браник
Предни дискови 17”
Задни дискови  16”
19” алуминиумски фелни

Работна зафатнина
(ссm)

Сила на мотор
(kw/ks)

Цена во
денари

Цена во
евра

2.199

147/200

3,444,410

55.555

● Серво управувач подесив по
висина и длабина обложен со
кожа и греење
● Команди на управувачот
● Воздушни перници х 4
● Воздушни завеси x6
● Воздушни перници за торзо и
карлица
● АВЅ+ESC+DBC+HAC+ TPMS+
TSA(TRAILER STABILITY ASSIST)
● Електрика на CHILD LOCK
(Aвтоматска)
● Електрична паркинг сопирачка со
автоматско задржување
● Систем за одржување
непроменлива висина
● Кожни седишта
● Греење на сите седишта
● Вентилација на предни седишта
● Меморија на возачко седиште со
лумбална поддршка (возач)
● Електрика на предни седишта
● Потпирач за глава подесив во 4
степени
● Подесиви седишта назад
● Електрично деллива задна клупа
(60:40)
● Електрично склопливи втор ред
седишта
● Електрично отварање на задна
врата
● Електрика на стакла
● Завеси на задни стакла
● Централна конзола обложена со
кожа
● Струен приклучок во централна
конзола

● 8” Навигација со LCD екран
осетлив на допир + RDS + DAB + SD
CARD
● Задна паркинг камера
● Целосен преглед на возилото 360’
● Автономно паркирање
● Автоматско затемнување на
внатрешен ретровизор со компас
● KRELL озвучување со surround
систем
● AUX + USB порти
● Bluetooth со препознавање на глас
● Инструментална табла со 7” TFT
LCD екран
● HEAD-UP со TFT LCD екран
(проекција на ветробранско
стакло)
● Адаптивен темпомат
● PADDLE SHIFTER со ECO, NORMAL,
SPORT mode
● Предупредување за мртов агол
● Систем за следење на сообраќајна
лента и детекција на раб од
коловоз
● Систем за препознавање на
пречки и пешаци со автономно
сопирање
● Систем за препознавање на знаци
и ограничувања за брзина
● Паркинг сензори (напред и позади)
● Безжично полнење за телефон
● Двозонски автоматски клима уред
со контрола на климата во втор
ред седишта

* 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.

