
Sorento 7-místné
TOP

2.2 CRDi SCR 4x4 8DCT automat 202 k / 148
kW (Nafta, Automatická převodovka DCT);

Spotřeba paliva: kombinovaná 6.6 l/100 km; CO₂
kombinované emise 174 g/km.

Barva exteriéru
Šedá Steel Grey

Kola
20" hliníkové disky kol

Úroveň výbavy / Motor 1 394 980 Kč

Design 20 000 Kč

Příplatková výbava 40 000 Kč

Příslušenství 0 Kč

Celková cena

1 454 980 Kč

Uvedená cena včetně DPH



Vaše konfigurace

Design

Barva exteriéru

Šedá Steel Grey 20 000 Kč

Interiér

Čalounění sedadel - světlé kožené - Černý interiér 0 Kč

Kola

20" hliníkové disky kol 0 Kč

Zařízení

Vymoženosti

360° monitorovací systém (AVM)

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)

Asistent pro jízdu na dálnici (HDA)

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko

Bluetooth s hlasovým ovládáním

Dešťový senzor

Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem

Dvouzónová automatická klimatizace

e-Call

El. Ovládání víka zavazadelníku

Elektrochromatické zpětné zrcátko

Integrovaná GPS navigace s 10.25" barevným dotykovým diplejem + DAB

Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA)

ISLA (INTELLIGENT SPEED LIMIT ASSIST)

Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)



Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go

Prémiový audiosystém Bose s 12 reproduktory

Přední a zadní parkovací senzory

Systém autonomního nouzového brzdění - auto/chodec/cykl (FCA)

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování v křižovatce

Systém sledování mrtvého úhlu s asistent pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)

Ukazatel nízkého stavu ostřikovací kapaliny

USB nabíječka - zavazadelník

Zadní výdechy klimatizace

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce

Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA

Centrální airbag

Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold

Otočný volič SBW

Samočinné udržování světlé výšky

Záclonové airbagy

Exteriér

Dojezdová sada

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Full LED přední světlomety

LED denní svícení

LED přední mlhové světlomety

LED zadní světlomety

Ocelové dojezdová rezerva 5 000 Kč

Panoramatické střešní okno



 
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. 

Střešní ližiny

Zatmavená skla zadních a pátých dveří

Interiér

Elektrické ovládání předních a zadních oken

Vnitřní osvětlení LED

Volant potažený kůží

Vyhřívaný volant

Sedadla

Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče

Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce

Elektricky nastavitelná přední sedadla s paměťovou funkcí sedadla řidiče

Kožené čalounění interiéru

Prodloužení opory stehen sedadla řidiče

Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40

Ventilovaná přední sedadla

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Výškové nastavitelné sedadlo řidiče

Výškové nastavitelné sedadlo spolujezdce


