STARIA LUX
Ценовникот важи од 01.01.2022

Опрема

Погонска оска

Гориво

Запремина на
мотор
(ccm)

Сила на мотор
(КС)

Број на
седишта

Менувач

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

PREMIUM

2WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

52,700

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

IMPRESSION

2WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

54,500

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

ULTIMATE

2WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

56,300

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

PREMIUM

4WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

55,200

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

IMPRESSION

4WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

56,500

4WD

дизел

2,199

177

6+1

автоматски

58,200

Модел

NEW STARIA LUX 2,2 CRDi

ULTIMATE

EUR
Цена на возило со ДМВ и ДДВ

СТАНДАРДНА ОПРЕМА PREMIUM:

SHIFT BY WIRE (Автоматски менувач на копче)

Поместување на втор и трет ред седишта ( do 300 mm)

Избор на стил на возење

Premium relax седишта во втор ред

LED задни светла за магла
10,25" дигитална инструмент табла

E-CALL - (не е опција за МК)
ABS (Anti Lock Brake System)

Загревани предни и задни седишта

10,25" екран осетлив на допир

Висинско подесување на возачко седиште

Навигација

ESC (Electronic Stability Control)

Ел. на задна врата

Аудио систем со дополнително појачало

MCB (Multi collision braking)

Електро серво управувач

Задна паркинг камера

HAC (Hill Assist Control)

Кожен волан

Bluetooth handsfree со гласовни команди на волан

BCA (Blind-Spot Collision Avoidance Assist)

Загреван волан

Команди на волан радиото

(Детекција на возило во мртов агол)

Подесување на воланот по висина и длабочина

Двозонска автоматска клима

FCA (Forward Collision Avoidance Assist Car/Pedestrian/Cycle)

ISOFIX

Електрохроматски ретровизор

(Систем за детекција и спречување на преден судар при мали брзини)
FCA-JX (Junction Turning Forward Collision Avoidance)

Предни воздушни перници
Предни странични воздушни перници

Надворешни ретровизори обложени со хром
Аеро брисачи

(Детекција и автоматско кочење во случај на надоагање на возило

Странични воздушни перници

LED стоп светло

при вртење лево)
LKA (Lane Keep Assist )

Ел. подесиви и преклопливи ретровизори

Централно далечинско заклучување

Загреван ретровизори

SMART KEY со Start/Stop копче

(Систем за следење на коловозна лента)

Странични индикатори вградени во ретровизорите

Аларм

LFA (Lane Following Assist )

Ел. подесиви прозори

Предни и задни паркинг сензори

(Автоматско одржување на возило на средина од коловозна лента)

Автоматско подесување на прозори
Предна
шофершајбна
Дополнителна и

Безжичен полнач за телефон напред

SCC (Navigation-based Smart Cruise Control)
(Одржување на брзина согласно ограничувањата за брзина

12V приклучок напред

заштита на

USB полнач напред и позади

на пат со помош на GPS Навигацијата)

Ламинирано ветробранско стакло

USB полнач на централна конзола

HDA (Highway Driving Assist)

Завеси на странични прозори

Амбиентално светло

(Автоматско одржување на растојание на возило на автопат)

Отварање на прозорите во втор ред

Централен наслон за рака

ISLA (Inteligent Speed Limit Assist)

Црна предна решетка

Дополнителна заштита на мотор

(Систем за препознавање на сообраќајни знаци

LED предна лајсна

Предни диск сопирачки 18"

и прилагодување на брзината)

Задни диск сопирачки 16"

MSLA (Manual Speed Limit Assist) (Систем за ограничување на брзина)

Хромирани рачки на вратите
Автоматски светла

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

LED предни светла

Подготовка за приколка

(Систем за притисок во гумите)

LED дневни светла

Алу. фелни 7,5J x 19"

Ел. рачна сопирачка

LED позициони светла

Michelin гуми 235/55 R19

Stop & Go систем

LED задна светлосна група

Резервно тркало

Информација за преместување на патниците

Кожни седишта

Мрежа за багажник

IMPRESSION ПОВЕЌЕ ОД PREMIUM:

SVM (Surround View Monitor)

Ел. подесување на лумбална поддршка на возачко седиште

(HD камера со 360 степени приказ на возило)

Ел. подесување на возачко седиште

Bose аудио систем
Централен звучник напред

BVM (Blind-Spot View Monitor)
(Приказ на мртов агол на инструмент табла при вклучување на страничен индикатор за вртење)
ULTIMATE ПОВЕЌЕ ОД IMPRESSION:

Предна хромирана решетка
Вентилација на предни и задни седишта

NAPA Кожни седишта
Ел. на задна врата

Аудио внатрешна камера за надзор на патниците
Алу.фелни 7,0J x 18

Ел. подесување на предни седишта

Инф. за поместување на патниците со предупредување

Гуми 215/65 R18 (B type)

Дополнителна опрема

EUR

Ел.панорамски покрив

опција само кај ULTIMATE

1200

Металик Боја - ABYSS BLACK, GAIA BROWN, GRAPHITE GRAY, SHIMMERING SILVER, MOONLIGHT BLUE, OLIVINE GRAY

кај сите пакети на опрема

700

Акрилна боја - ATLAS WHITE

кај сите пакети на опрема

без доплата

Цените се изразени во евра, а плаќањето се врши во денарска противредност по курс 1ЕУР=61.8денари
Произведувачот и продавачот го задржуваат правото без предходна најава да ги променат цените и спецификацијата на возилата

