
Цените важат од 01.01.2020

МОТОР ОПРЕМА ГОРИВО
Запремина на 

мотор (cm
3
)

Сила на мотор 

(КС)

Број на 

врати
Менувач

 i30 1,4 MPI GLS COMFORT Бензин 1,368 100 5 М6

 i30 1,4 MPI GLS STYLE Бензин 1,368 100 5 М6

 i30 1,4 MPI GLS PREMIUM Бензин 1,368 100 5 М6

 i30 1,4 MPI GLS IMPRESSION Бензин 1,368 100 5 М6

ABS - Ситем за сопирање Радио + RDS со 3.8" LCD екран Браници во боја на каросерија

ESC - електронска стабилност на возило 6 звучници Ретровизори во боја на каросерија

HAC - Помош при тргнување во нагорнина USB приклучок Рачки на вратите во боја на каросерија

TPMS - систем за следење на притисок во гуми Команди за радио на волан Предна решетка во црна боја

STOP & GO систем Bluetooth поврзување Тонирани стакла

Предни воздушни перници Инструмент табла со 3.5" LCD екран Заден спојлер со LED стоп светло

Странични воздушни перници Патен компјутер Возачко седиште подесиво по височина

Странични воздушни завеси Halogen предни светла Совозачко седиште подесиво по височина

Предни сигурносни појаси со предзатегнувачи Автоматски дневни светла Централен наслон за рака со остава

Звучен сигнал за ненаместен појас напред LED предни позициони светла Џебови на задниот дел од предните седишта

Имобилајзер LED дневни светла Пакет за пушачи

Централно далечинско заклучување со аларм Предни светла за магла Дршачи за чаша

Преклоплив клуч Задни светла за магла Задна делива клупа 60/40

Ел.предни прозори 12V напред и во багажник ISOFIX на задните седишта

Ел.подесиви и загревани ретровизори Сензор за ниво на течност во брисачи Куки во багажник

Ел.серво управувач Светло во кабина Челични бандажи 6.0Jx15

Подесување на волан по висина и длабочина Горна остава со држач за очила Гуми 195/65 R15

Мануелен клима уред Предни штитници за сонце со осветлено огледало Мини резервно тркало

8.0" LCD екран во боја осетлив на допир Двозонска автоматска клима Задни паркинг сензори

Apple Carplay и Android Auto Автоматско одмаглување на стакла Трепкачи вградени во страничните ретровизори

Задна камера Ел.на задни прозори Ел.преклопливи ретровизори

Bluetooth приклучок со гласовни команди Кожен менувач Хромирани лајсни на вратите

Темпомат (Cruise Control) Кожен волан Хромирани рачки на вратите

Лимитирање на брзина AUX приклучок Осветлена брава

Навигација SMART KEY - Палење на возило Предна хромирана решетка

Инструмент табла со LCD 4.2" екран START/STOP копче Светло во ретровизорите

Отвори за клима за задни седишта Предни наслони за глава подесиви во 4 правци Наслон за рака за задните седишта со остава за чаши

Предни диск сопирачки 16" Подесив наслон за рака SKI Through - отвор за скии

Задни диск сопирачки 15" Светло за задните седишта Алуминиумски фелни 6.5Jx16

Ел.рачна сопирачка Странични ретровизори во црна сјајна боја Гуми 205/55 R16

BI-LED предни светла Делумно кожни седишта Задни затемнети стакла

UV stop предни и страниччни стакла Електрохроматски самозатемнуван ретровизор Алуминиумски фелни 7.0JX17

Сензор за дожд Мрежа во багажник Гуми 225/45R17

Доплата на
цена со ДДВ

Бензиски мотор

17,900

16,900

15,900

14,900

Цена на возило со ДДВ 

(ЕУР)

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

COMFORT

STYLE повеќе од COMFORT

PREMIUM повеќе од STYLE:

IMPRESSION повеќе од PREMIUM

без доплата

ОПЦИЈА

Сите мотори се со ЕУРО 6 емисија на издувни гасови

Цените се изразени во евра, со пресметана ДМВ и ДДВ 18%

Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна најава да ги промени цените и спецификациите на возилата 

Акрилна боја - Polar White, Engine Red

Доплата за металик боја - Platinum Silver, Micron Grey, White Sand, Stellar Blue, 

Опција за сите нивоа на 

опрема 400 €             


