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EV6
GT-line

Elektrický 77.4 kWh - 239 kW / 325 k

Spotreby WLTP

Farba exteriéru
Moonscape

Kolesá
20-palcové disky kolies z ľahkej
zliatiny

Výbava / Motor 62 290 EUR

Dizajn 690 EUR

Možnosti 890 EUR

Celková cena

63 870 EUR

s DPH

Tvoja konfigurácia



Dizajn

Farba exteriéru

Moonscape 690 EUR

Kolesá

20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny 0 EUR

Vybavenie

Bezpečnosť

Centrálny airbag medzi prednými sedadlami

Airbag vodiča a spolujazdca

Predné bočné a záclonové airbagy

E-Call - systém núdzového volania v prípade nehody

Brzdový systém ABS+ ESC+ HAC+ MCB (Multikolízna brzda)

SEA (asistent bezpečného opustenia vozidla)

ISOFIX uchytenie detskej sedačky na bočných sedadlách vzadu

SCC - Smart adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

BAS (brzdový asistent)

TPMS - monitorovanie tlaku v pneumatikách

ESS (signál núdzového brzdenia)

VSM (manažment stability vozidla)

PCA - asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní

Mobilizér

BCA - systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom na predchádzanie bočným zrážkam

ISLA - inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení

LKA - aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

MSLA - manuálny obmedzovač rýchlosti

LFA - asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach

FCA - asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov

Exteriér



Laminované sklá predných bočných okien

Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom

Vizuálny balík GT-Line

Inteligentný FULL LED systém

18-palcové predné a zadné brzdy

LED zadné kombinované svetlá

Príprava na montáž ťažného zariadenia

LED denné svietenie

Lesklé, v čiernej farbe lakované vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Zatmavená sklá od B-stĺpika

Akustické čelné sklo

Vonkajšie kľučky lakované vo farbe karosérie

Sada na opravu pneumatík

Bočné ochranné lišty dverí

Solárne čelné sklo a predné bočné sklá

Interiér

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vodičove s pamäťovou funkciou

Elektronická parkovacia brzda

Elektrické ovládanie predných a zadných okien (predné imulzné s bezpečnostnou funkciou

proti privretiu)

Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

2 x USB nabíjací port v operadlách predných sedadiel

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo



Ambientné osvetlenie interiéru

Volant potiahnutý syntetickou kožou

Vyhrievané predné a zadné bočné sedadlá

Ventilované predné sedadlá

Vyhrievaný volant

Slnečné clony vodiča a spolujazdca s LED osvetlením a zrkadielkami

Prémiové sedadlá vodiča a spolujazdca s relaxačnou funkciou

Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Systém monitorovania zadných sedadiel pri opúšťaní vozidla so senzorom

Dvojzónová automatická klimatizácia

Predná lakťová opierka s povrchovou úpravou Geonic

Fixačná sieť v batožinovom priestore

2 x USB nabíjací port na stredovej konzole

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu

Čalúnenie opierky na stredovej konzole - vegánska koža

Čalúnenie sedadiel - alcantara / vegánska koža

Elektrická detská poistka

Hliníkové pedále

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

Osvetlenie batožinového priestoru vzadu a vpredu

Dažďový senzor

Výduchy klimatizácie pre druhý rad sedadiel v B-stĺpikoch

Delené a sklápateľné operadlo zadného sedadla (60:40) so stredovou opierkou a stredovým

otvorom na prevážanie dlhých predmetov

Svetelný senzor

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Vymoženosti

Smart key

V2L - sada na nabíjanie externých zariadení (zásuvka v interiéri s výkonom 3,5kW a palubná



nabíjačka prostredníctvom ICCB kábla v exteriéri vrátane konektoru)

Systém manažmentu teploty batérií

Radiace páčky prevodovky pod volantom

Head-up displej so zobrazovaním Augmented reality

Volič jazdných režimov

FCA-JX II - rozšírený asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami

Predné a zadné parkovacie senzory

RSPA - Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním

Zadná parkovacia kamera

360-stupňová parkovacia kamera

ASD Acoustic Sound Design technológia

BVM - zobrazovanie mŕtveho uhla na prístrojovom paneli

HDA II - asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu

Elektronický volič prevodovky (Shift by Wire)

Systém tepelného čerpadla

Ohrev interiéru prostredníctvom PTC

Multimédiá

Navigačný systém s 12.3” LCD dotykovou obrazovkou a DAB - príjem digitálneho rádiového

vysielania

Meridian zvukový systém

Apple CarPlay / Android Auto

Dva panoramatické 12,3" zakrivené displeje s vysokým rozlíšením

14 reproduktorov

Ovládanie audiosystému na volante

Telematické služby UVO Connect, bezplatne počas doby trvania záruky

Bluetooth handsfree sada

Balíky

Elektricky ovládané panoramatické strešné okno 890 EUR



 
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané výrobcom v ideálnych laboratórnych
podmienkach podľa metodiky WLTP v zmysle nariadenia Európskej Komisie (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch vozidiel sú
zobrazované hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie, ktoré sú namerané ako najvyššie pre jednotlivé
typy motorov v závislosti od možnej výbavy vozidla. Uvedené hodnoty môžu byť ovplyvnené jednotlivými prvkami príslušenstva.
Namerané hodnoty sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených laboratórnych podmienkach. Reálne hodnoty budú
odlišné v nadväznosti na štýl jazdy a okolité podmienky a môžu viesť k odchýlkam od nameraných hodnôt.

 


