Kamiq Ambition 1.5 TSI ACT DSG
Koda vozila 5GX93W

Cena
Kamiq Ambition 1.5 TSI ACT DSG

Nova cena po ceniku

23.276,22 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela. Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom
za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Postopek
WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v
številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
1498 ccm Pogon spredaj DSG 7-stopenjski avtomatski
Moč 110 kW / 150 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 6,30 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 143 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 115 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0271 g/km

Zunanji lak
bela

Candy bela

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna/črna
Armaturne plošče: zgoraj: črna- spodaj:Grained črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna/črna
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347,97 €

Oprema
po višini nastavljiva sprednja sedeža
vzglavniki na vseh sedežih
strešna nosilca v srebrni barvi
Električni pomik stekel
sprednji zračni blazini z možnostjo
izklopa sovoznikove zračne blazine
Naslon za roko spredaj s predalom za
shranjevanje
zunanji ogledali v barvi vozila
in vratne kljuke v barvi vozila
8 zvočnikov
tempomat z omejevalnikom hitrosti
dvoglasna hupa
opozorilo za nepripet varnostni pas na
vseh sedežih
sistem za klic v sili E-call
aluminijasta platišča "Orion" 6Jx16
s pnevmatikami 205/60 R16
Front Assist - funkcija samodejnega
zaviranja v sili
2 bočni varnostni blazini in stranski
varnostni zavesi
"Climatronic"
- dvopodročna klimatska naprava z elektronsko regulacijo, s tipalom vlažnosti, filtrom z
aktivnim ogljem, AQS in hlajenim predalom za rokavice
aluminijasta platišča "Orion" 6Jx16
s pnevmatikami 205/60 R16
3-kraki usnjeni multifunkcijski volan
(funkcije za upravljanje radia in telefona)
priprava za prostoročno telefoniranje
"Bluetooth"
Lane assist - pomoč pri ohranjanju smeri
na voznem pasu
Hill hold - pomoč pri speljevanju
navkreber
Care Connect 1 - enoletna uporaba;
- oddaljen dostop do podatkov o lokaciji vozila preko aplikacije na pametnem telefonu,
vključno s starševskim nadzorom - proaktivne storitve: nadzor in preverjanje servisnih
storitev, rezervacija servisnih terminov, možnost vzpostavitve klica v sili ter službe za
pomoč na cesti
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Dodatna oprema
"Sun Set"
dodatno zatemnjena stekla od B stebrička naprej, za opremo s
podaljšanim zadnjim steklom

136,96 €

parkirni senzorji - spredaj in zadaj

289,49 €

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

247,48 €

zimski paket 1:
- ogrevana sprednja sedeža - ogrevani šobi za čiščenje
vetrobranskega stekla

211,68 €

SmartLink
sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon
multimedijske naprave

154,09 €

Bolero radio
- 8" barvni zaslon občutljiv na dotik, z resolucijo 800 × 480 dvojni FM in AM sprejemnik - predvajalnik za MP3, WMA, AAC,
MP4, m4a, wav, flac in ogg formate - izhodna moč 4× 20 W možnost povezave: USB z Apple povezavo, in "Bluetooth
audiostreaming" - povezava "BlueTooth" za prostorčno
telefoniranje + SMS - podprti formati za slike: JPG, JPEG, PNG,
BMP, GIF - prikaz podatkov in nastavitev o vozilu "Car menu" SMARTLINK +

23,34 €

Tehnični podatki
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Motor - vrsta

1.5 bencin

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

1498 ccm

Menjalnik

DSG 7-stopenjski avtomatski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1774 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1277 kg

Dejanska masa vozila

1310 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

6,30 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

115 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0271 g/km

Številka šasije

TMBGK6NW4L3098008

Trgovec
Kaass avto Ptuj
Puhova ulica 8
2250 Ptuj
+386 2 749 22 50
salon@kaass-avto.com
https://www.kaass-avto.com
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