
Ceed SW
TOP

1.5 T-GDi 7DCT automat 160 k / 118 kW
(Benzín, Automatická převodovka DCT); 118
kW (160 k)

Spotřeba paliva: kombinovaná 6 l/100 km; CO₂
kombinované emise 136 g/km.

Barva exteriéru
Bílá Deluxe White Pearl

Kola
16" hliníkové disky kol

Úroveň výbavy / Motor
614 980 Kč

Zahrnuje slevu 30 000 Kč

Design 15 000 Kč

Příplatková výbava 0 Kč

Celková cena

629 980 Kč

Uvedená cena včetně DPH



Vaše konfigurace

Design

Barva exteriéru

Bílá Deluxe White Pearl 15 000 Kč

Interiér

Čalounění sedadel - látka - Tmavý interiér 0 Kč

Kola

16" hliníkové disky kol 0 Kč

Zařízení

Exteriér

16" hliníkové disky kol

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Full LED zadní světlomety

LED denní svícení

LED přední mlhové světlomety

Ocelové dojezdová rezerva

Přední Full LED světlomety

Přední Full LED světlomety

Střešní ližiny

Zatmavená skla zadních a pátých dveří

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce

VGT HIGH POWER

Výškově a podélně stavitelný volant

Záclonové airbagy



Zadní kotoučové brzdy

Vymoženosti

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Dešťový senzor

Dvouzónová automatická klimatizace

Elektrochromatické zpětné zrcátko ECM

Integrovaná GPS navigace s 10.25" barevným dotykovým diplejem + DAB

PTC Heater

Systém autonomního nouzového brzdění - auto/chodec (FCA)

Tempomat

Zadní parkovací kamera

Zadní parkovací kamera

Zadní parkovací senzory

Sedadla

Čalounění sedadel - látka

REMOTE FOLDING(2ND ROW)

Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40

Vyhřívaná přední sedadla

Výškové nastavitelné sedadlo řidiče

Interiér

Elektrické stáhování oken - automatické

Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu

HIGH GLOSSY

Chromová vnitřní klika

MOOD LAMP(C/PAD)

Volant potažený kůží



 
Hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a spotřeby elektrické energie jsou naměřeny výrobcem v ideálních laboratorních podmínkách
podle metodiky WLTP ve smyslu nařízení Evropské Komise (EU) 2017/1151. U jednotlivých modelů vozidel jsou zobrazovány
hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a spotřeby elektrické energie, které jsou naměřeny jako nejvyšší pro jednotlivé typy motorů v
závislosti na možné výbavě vozidla. Uvedené hodnoty mohou být ovlivněny jednotlivými prvky příslušenství. Naměřené hodnoty
jsou specifické pro provoz vozidla výlučně v uvedených laboratorních podmínkách. Reálné hodnoty budou odlišné v návaznosti na
styl jízdy a okolní podmínky a mohou vést k odchylkám od naměřených hodnot. 

Vyhřívaný volant


