
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Combo Cargo

Κωδικός διαμόρφωσης 907A29EB-0000-0000-0000-000000000000

Περισσότερα

Κατηγορία Αποδοτικότητας +)

Εκπομπές CO2, μικτός κύκλος

Combo Cargo Business XL 1.5lt 102hp Start/Stop (MT6) € 27.750,00

Χρώματα: Λευκό χρώμα (White Jade ) € 0,00

Ταπετσαρίες: Υφασμάτινη Ταπετσαρία, Mistral Gray Base € 0,00

Επιλογές € 0,00

Τιμή οχήματος € 27.750,00



144.0 g / km

Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου

5.5 l / 100km

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εσωτερικό

Όργανα ελέγχου σε μαύρο (B76) Standard

Κάλυμα χώρου φόρτωσης Βινυλλίου (CRK) Standard

Μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 6

ρυθμίσεις (A2V)
Standard

Τιμόνι 3 ακτίνων (N54) Standard

Υποστήριξη μέσης οδηγού (AM1) Standard

Εξωτερική Εμφάνιση

Xειρολαβές θυρών, μαύρες (D72) Standard

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών Μαύρα

(DPK)
Standard

Μαύρα προστατευτικά θυρών (B87) Standard

Μαύρος Προφυλακτήρας Εμπρός (VH6) Standard

Μαύρος Προφυλακτήρας Πίσω (VJG)

Συρόμενη πόρτα πίσω δεξιά (CVM) Standard

Ζάντες & ελαστικά

Κιτ επισκεύης ελαστικών (KTI) Standard

Αφαίρεση ρεζέρβας (9L3)

Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού (5A7)



Ζάντες 16"

Σιδερένιες Ζάντες Structure 16" x 7,0 J (CWAN) Standard

Ασφάλεια

Αερόσακος Οδηγού (AJ3) Standard

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων (T83) Standard

Διπλοί προεντατήρες στις εμπρός ζώνες

ασφαλείας (A69)
Standard

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

(FX3)
Standard

Μηχανικό χειρόφρενο (J69) Standard

Προβολείς αλογόνου (T4A) Standard

Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα εμπρός

καθισμάτων (AJC)
Standard

Υπενθύμιση πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας

(οδηγού) (UHG)
Standard

Υπενθύμιση πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας

(συνοδηγού) (UHH)
Standard

Infotainment

4 ηχεία (UW4) Standard

Οθόνη πληροφόρησης οδηγού 3.5" μονόχρωμη

λευκή (UDC)
Standard

Χειριστήρια ελέγχου Infotainment και

τηλεφώνου (UC3)
Standard

Multimedia Radio (IO5) Standard

Άνεση



Air Condition (C60) Standard

Ένα αναδιπλούμενο κλειδί (KTM) Standard

Ηλεκτρικά παράθυρα Οδηγού (A55) Standard

Ηλεκτρικά παράθυρα συνοδηγού (A66)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέπτες (DXK)

Καθίσματα Comfort (οδηγού και συνοδηγού)

(A51)
Standard

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας

(Cruise Control) (K33)
Standard

Λειτουργικότητα

Πίσω πόρτες 1/3-2/3 (J1W) Standard

Πλάτη συνοδηγού που αναδιπλούμενη γίνεται

τραπεζάκι εργασίας (D7F)
Standard

Σταθερό πάνελ (BTC) Standard

(*) +) WLTP

+) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη

Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) με τους κανονισμούς R (ΕC) αριθ. 715/2007 και R (ΕU) αριθ.

2017/1151 (στις αντίστοιχες ισχύουσες εκδόσεις). Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης

και οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών

CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2

καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.

++) NEDC

++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια

Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα

σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου σε NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς R (ΕC) αριθ.

715/2007, R (ΕU) αριθ. 2017/1153 και R (ΕU) αριθ. 2017/1151. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες

χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα

με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και



εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις

εκπομπές CO2 καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.

+++) Απερχόμενα μοντέλα / Επαγγελματικά οχήματα

+++) Όλες οι τιμές αναφέρονται σε βασικά μοντέλα EU, με στάνταρ εξοπλισμό. Η κατανάλωση καυσίμου και οι

εκπομπές CO2 υπολογίζονται βάσει των κανονισμών R (EC) No. 715/2007 και R (EC) No. 692/2008 (στις αντίστοιχες

ισχύουσες εκδόσεις), λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρο του αυτοκινήτου, όπως ορίζεται από τον κανονισμό. Ο

πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρώς υψηλότερες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2, από

αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 δεν αφορούν ένα

συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένη προσφοράς. Παρέχονται με μόνο σκοπό τη

σύγκριση μεταξύ διαφορετικών οχημάτων, ωστόσο ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατανάλωση

καυσίμου που επιτυγχάνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το

στυλ οδήγησης και τις συνθήκες. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο και, σε μερικές

περιπτώσεις, τα επιτρεπόμενα βάρη άξονα και το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος και να μειώσει τα

επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μέγιστης ταχύτητας και σε αυξημένο

χρόνο επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που αναφέρονται επιτυγχάνονται με έναν οδηγό 75 κιλών συν φορτίο 125

κιλών.

++++) Προκαταρκτικά Στοιχεία WLTP

++++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 είναι προκαταρκτικές και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με

την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) (με τους κανονισμούς R (EC) αριθ.

715/2007, R (ΕΕ) αριθ. 2017/1151). Η Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη

διαθέσιμα. Οι προκαταρκτικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τα επίσημα τελικά στοιχεία της Έγκρισης Τύπου.

+++++) Προκαταρκτικά Στοιχεία NEDC

+++++) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 είναι προκαταρκτικές και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα

με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η

δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν μετατρέπονται εκ νέου σε NEDC, σύμφωνα με τους κανονισμούς

(ΕC) αριθ. 715/2007 , R (ΕU) αριθ. 2017/1153 και R (ΕU) αριθ. 2017/1151. Η Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου και το

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Οι προκαταρκτικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τα

επίσημα τελικά στοιχεία της Έγκρισης Τύπου.

* Oι λιανικές τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των

Διανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της ενδοχώρας - ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη

κυκλοφορίας.


