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Automata (8

340 LE

fokozatú tiptronic)
sebességváltó

Vételár
Ár (EUR)
Finanszírozás
Kezdőrészlet
Havi részlet
Futamidő
Évjárat
Alvázszám
Okmányok jellege
Kilométeróra állása
Kivitel
Henger-elrendezés
Hajtás
Állapot
Üzemanyag
Hengerűrtartalom
Teljesítmény
Szállítható személyek
Ajtók száma
Klíma fajtája
Saját tömeg
Össztömeg
Csomagtartó

32 900 000 Ft
91 002 EUR
55%-tól elvihető
18 095 000 Ft
233 715 Ft
84 hónap
2021/05
WBATC610209G08250
Érvényes magyar okmányokkal
269 km
Városi terepjáró (crossover)
Soros
Összkerék
Normál
Dízel
2993 cm³
250 kW, 340 LE
5 fő
5
Digitális többzónás klíma
2 290 kg
2 950 kg
580 liter

360 fokos kamerarendszer, ABS (blokkolásgátló), ADS (adaptív lengéscsillapító), ajtószervó, Android Auto, Apple CarPlay, ARD (automatikus távolságtartó), ASR
(kipörgésgátló), automata (8 fokozatú tiptronic) sebességváltó, automata fényszórókapcsolás, automatikus hengerlekapcsolás, AUX csatlakozó, állítható
combtámasz, állítható felfüggesztés, állítható hátsó ülések, állítható kormány, álló helyzeti klíma, bekanyarodási segédfény, bluetooth-os kihangosító, bőr belső,
bőrkormány, CD-s autórádió, centrálzár, deréktámasz, digitális műszeregység, digitális többzónás klíma, dönthető utasülések, EBD/EBV (elektronikus fékerőelosztó), EDC (elektronikus lengéscsillapítás vezérlés), EDS (elektronikus differenciálzár), elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos csomagtérajtómozgatás, elektromos tükör, elektromos ülésállítás utasoldal, elektromos ülésállítás vezetőoldal, elektromosan állítható fejtámlák, elektromosan behajtható külső
tükrök, elektronikus futómű hangolás, elektronikus rögzítőfék, első-hátsó parkolóradar, esőszenzor, ESP (menetstabilizátor), érintőkijelző, fedélzeti komputer,
fényszóró magasságállítás, függönylégzsák, fűthető első ülés, fűthető kormány, GPS (navigáció), GPS nyomkövető, guminyomás-ellenőrző rendszer, gyalogos
légzsák, hangvezérlés, hátsó fejtámlák, hátsó oldal légzsák, HIFI, holttér-figyelő rendszer, ISOFIX rendszer, kanyarkövető fényszóró, kikapcsolható légzsák,
koccanásgátló, kormányról vezérelhető hifi, kormányváltó, ködlámpa, könnyűfém felni, középső kartámasz, középső légzsák elöl, kulcsnélküli indítás, kulcsnélküli
nyitórendszer, LED fényszóró, lejtmenet asszisztens, memóriás vezetőülés, menetfény, MSR (motorféknyomaték szabályzás), multifunkcionális kijelző,
multifunkciós kormánykerék, oldallégzsák, parkolóasszisztens, rádió, részecskeszűrő, sávtartó rendszer, sebességfüggő szervókormány, szervokormány, színezett
üveg, tábla-felismerő funkció, távolságtartó tempomat, tempomat, térdlégzsák, tolatókamera, tolatóradar, tolótető (napfénytető), tolótető - elektromos, USB
csatlakozó, utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás, ütközés veszélyre felkészítő rendszer, vezetőoldali légzsák, vészfék asszisztens, visszagurulás-gátló, első
tulajdonostól, frissen szervizelt, garanciális, garantált km futás, garázsban tartott, keveset futott, nem dohányzó, rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett
szervizkönyv, végig vezetett szervizkönyv, 55%-tól elvihető.

Cím: 1112 Bp, Budaörsi út 160.

Telefonszám: +36 30 877 1452

E-mail: info@maxinnova.hu

Web: www.maxinnova.hu

