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Cenník U-TOUR
Cenníková cena modelu bez DPH

Cenníková cena modelu s DPH

Akcia - Rozšírená záruka¹ 2+1 rok alebo 100 000km

¹ Rozšírená záruka na 2+1 rok alebo 100 000km podľa špecifikácie

Q2 2023

Q2 2023

●



Základné parametre
Motor

Druh pohonu

Zdvihový objem (m3)

Maximálny/menovitý výkon motora (kW) 

Maximálny/menovitý krútiaci moment (Nm)

Palivová nádrž (l)

Karoséria

Dĺžka, šírka, výška（mm）

Pohotovostná hmotnosť (kg)

Maximálna prípustná hmotnosť (kg)

Rázvor（mm）

Rozchod kolies vpredu/vzadu （mm）

Pohon

Počet sedadiel

Prevodovka

4A95TD

benzín

1481

130/145

265/285

55

Samonosná

4850/1900/1715

1550

1925

2900

1590/1595

predná náprava

7 (2+2+3)

DCT 7 stupňová



Spotreba
Kombinovaná spotreba WLTP 6,8 l/100 km

Základné parametre
Uloženie motora, hnaná náprava

Systém riadenia

Technicky prípustná hmotnosť na nápravu (kg) predná/zadná

Stierače

Spätné vonkajšie zrkadlá

Predné uloženie motora, predná hnaná náprava

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

1016/909

Predné stierače typu AERO, klasický zadný stierač

elektricky nastaviteľné, vo farbe karosérie
s integrovanými smerovkami, vyhrievané, s pamäťou



Brzdový systém
Druh ručnej brzdy elektronická

Pneumatiky a disky
Rozmer pneumatík

Rezervné koleso

Zliatinové disky

215/55 R18 

plechový disk T125/80 R17 

●

Svetlomety
Predné kombinované svetlomety

Predné hmlové svetlá

Denné svetlá

Bočné smerové svetlá

Zadné kombinované svetlá

Zadné hmlové svetlá

Tretie brzdové svetlo

LED

-

LED

LED

LED

LED

LED



Bezpečnosť
Detská poistka

Parkovacie senzory

Cúvacia kamera

360 ° parkovanie HD quality

Centrálne uzamykanie

Bezkľúčové odomykanie a štartovanie PEPS,
PE /Pasívny vstup/  PS /Pasívny štart/

TPMS   Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

ABS/EBD   Protiblokovací systém 

EBA/BAS/BA/EVA   Brzdový asistent

●

● Predné a ● zadné parkovacie senzory

●

●

●

S funkciou PS vodič a spolujazdec
s funkciou PE

●

●

−



Bezpečnosť
EPB   Elektronická ručná brzda (vrátane asistencie do kopca)

ASR/TCS/TRC/ATC   Kontrola trakcie

ESP/ESC   Systém riadenia stability

Záznam jazdy

ISOFIX

FCW Systém varovania pred čelnou zrážkou

BSD detekcia slepého uhla

DOW upozornenia otvárania dverí 

LCA asistent zmeny jazdných pruhov

LDW varovanie pred vybočením z jazdného pruhu

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●



Komfort
Panoramatická strecha 

Interiér

Palubná doska

Prístrojová doska

Audio systém

Reproduktory

Panel klimatizácie

Zapaľovač

Klaksón

Klimatizácia

Klimatizácia pre druhý rad sedadiel

Kľúče

Nastavovanie polohy sedadiel

●

svetlá sivá

mäkčený plast

informačný displej

10,25 " displej, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth

6

AC dotykový panel

●

2, 1 pre veľkú hlasitosť, 1 pre malú hlasitosť

Automatická klimatizácia

●

Skladací, s centrálnym ovládaním (vrátane centrálneho ovládania zadných dverí)

Predné sedadlá:
elektricky ovládané, vodič 10 smerov nastavovania, spolujazdec 4 smery nastavovania

2. rad sedadiel:
elektricky ovládané, 4 smerové nastavenie

3. rad sedadiel:
S hlavovými opierkami, sklopiteľné do jednej roviny s kufrom



Komfort
Vyhrievanie predných sedadiel

Vyhrievanie 2 radu sedadiel

Ventilovanie predných sedadiel 

Ventilovanie 2 radu sedadiel 

Počet airbagov

Rozmrazovanie zadného skla

Elektrické otváranie zadných dverí

Tempomat

AUTOHOLD funkcia   Dynamický rozjazdový asistent

●

●

●

●

6

●

●

●

●



Komfort
USB rozhranie

Predné dvere

Stredné dvere

Zadná strana

Zadné dvere

2, v prednej a zadnej časti konzoly

zelené hydrofóbne sklo

zelené sklo, Privacy / zatmavené

zelené sklo, Privacy / zatmavené

zelené sklo, Privacy / zatmavené

●  Štandardná výbava     |     -  bez možnosti voľby     |     о  doplnková výbava

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia.

Cenník platný od 1.3.2023 do 30.3.2023



Dostupné farby

čierna biela (čierna strecha)

nefritovo zelená sivá (čierna strecha)

zelená (čierna strecha)
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