
cee'd COOL
1.4 CVVT
benzín,manuální
100 K (73 kW)

barva karosérie
Bílá Cassa (WD)

Dojezdová rezerva

základní cena 369 980 Kč

sleva 50 000 Kč

barva

kola

doplňky

celková cena

319 980 Kč
včetně DPH

doplňky

Standardní výbava a výbava na přání

Bezpečnost

Brzdový asistent BAS

Antiblokovací systém ABS

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Elektronický stabilizační systém ESC

Systém kontroly trakce TCS

Systém řízení stability vozidla VSM

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

Varovná signalizaci zadních světlometů při panickém brzdění
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Standardní výbava a výbava na přání

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Boční airbagy pro přední sedadla

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Exteriér

15" ocelové disky kol s pneumatikami 195/65

Dojezdová rezerva

Tónovaná skla

Maska chladiče - chrom / chrom

Chromový rámeček předních mlhových světlometů

Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)

Hlavní světlomety projektorového typu

Světlomety pro přisvěcování do zatáček

Denní svícení LED

Zadní světlomety

Přední mlhové světlomety

Interiér

Kožený paket - kůží potažený volant, hlavice řadicí páky a hlavice ruční brzdy

Kožený paket - kůží potažený vyhřívaný volant, hlavice řadicí páky a hlavice ruční brzdy

Posilovač řízení s proměnným účinkem

Výškově a podélně stavitelný volant

Ovládání audio systému na volantu

Palubní počítač

Podsvícení v prostoru středové konzole

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

Dekor středového panelu - stříbrný / černý

Schránka před spolujezdcem s osvětlením, chlazená

Zásuvka 12V ve středovém panelu - 2 ks

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm, sklopný klíč

Látková výplň dveří

Chromový paket - vnitřní kliky a tlačítko ruční brzdy

Elektrické ovládání předních oken s bezp. funkcí

Multimédia

Radio s CD a MP3 + 6 ks repro

Bluetooth handsfree

USB 2.0 + AUX audio port + vstup pro iPod

Sedadla

Čalounění sedadel Mercury
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Standardní výbava a výbava na přání

Výškově stavitelné sedadlo řidiče

Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60/40

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX

Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech

Předpínače bezpečnostních pásů

Indikace nezapnutých pásů

Technologie

Chromová koncovka výfuku

IN KEY imobilizer

Vymoženosti

Schránka na brýle s bodovým osvětlením

Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)

Bezfreonová manuální klimatizace
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