Black up! 1,0 MPI 5G
Kód vozu GMWZW6

Cena
Black up! 1,0 MPI 5G

Nabídka 27.01.2022

Celková cena

349 500,01 Kč
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Motor
999 cm2 Přední pohon Manuální 5 st.
Výkon 48 kW / 65 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 5,20 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 118 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 118 g/km
Emise NOx: 0,0096 g/km

Vnější lak
stříbrná

Stříbrná Dark metalíza

Potah sedadel
Čalounění: Tmavě šedá - Ceramiq
Přístrojová deska: Anthracite
Koberce: Černá
Potah: Tmavě šedá - Ceramiq
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11 200,- Kč

Výbavy
3dveřová karoserie
Bez označení motoru
- na víku zavazadlového prostoru
Elektronický stabilizační systém ESP
- ABS, EBD, ASR a EDTC - asistent pro rozjezd do kopce
Tire mobility set
- 12V kompresor - lepící hmota - odpadá rezerva
Bubnové brzdy vzadu
Kotoučové brzdy vpředu
Volant
- 3ramenný - nastavitelný výškově a podélně
Posilovač řízení elektromechanický
Výstražný trojúhelník
Nárazníky v barvě vozu
Vyjímatelná podlaha zavazadl. prostoru
- nastavitelná na 2 výšky
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
Zadní 2místné sedadlo nedělené
- opěradlo asymetricky dělené a sklopné
2 opěrky hlavy vzadu
- výškově nastaveitelné
Kryt zavazadlového prostoru
3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
16" kola z lehké slitiny La boca
- v černém provedení - 6 J x 16 - pneumatiky 185/50 R16 - bezpečnostní šrouby
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- bez funkce SAFELOCK (bezpečnostní pojistka)
Elektrické ovládání oken vpředu
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
- s možností deaktivace u spolujezdce
Hlavové airbagy vpředu a vzadu
- boční airbagy vpředu
Přihrádka u spolujezdce s víkem
Transportní fólie
Přístrojová deska Black cube
Make-up zrcátko
- ve sluneční cloně spolujezdce
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Výbavy
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
v barvě vozu
Chromové lemování
- větracích otvorů - ovládacích prvků pro rádio a klimatizaci
Čalounění stropu ve světle šedé barvě
Plastové madlo ruční brzdy
Vnější zpětná zrcátka
- manuálně nastavitelná zevnitř
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Start-Stop systém
- rekuperace kinetické energie při brždění
Maps and more dock
- smartphone rozhraní s možností USB nabíjení -držák na smartphone (velikost displeje
až 14 cm, 5,5")
Halogenové přední světlomety
- s odděleným LED denním svícením
2 reproduktory
Koncové mlhové světlo
Jednotónový klakson
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i grafické - pro přední i zadní pásy
Palubní počítač Plus
Telefonní rozhraní
- bluetooth
Rádio Composition Phone
Potahy sedadel v látce
- design "fusion"
Černý paket Black
- střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě - boční skla vzadu a zadní sklo
zatmavené 65% absorpce světla
Automatická klimatizace Climatronic
- antialergenní filtr
Automatický spínač světlometů
- Coming/Leaving home - dešťový senzor
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu
Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
USB-A port 1x
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Výbavy
We Connect Go - dataplug

Výbavy na přání
Paket Asistenti
- zadní kamera - parkovací systém Parkpilot (zvuková
signalizace vzdálenosti překážek směrem dozadu) - tempomat

11 200,- Kč

5dveřové provedení
- nesklopné přední sedadlo spolujezdce - výškově nastavitelná
přední sedadla

13 200,01 Kč

Technické údaje
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Typ motoru

1.0 Benzin 95

Výkon

48 kW 65 PS

Zdvihový objem

999 cm2

Převodovka

Manuální 5 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

3

Počet sedadel

4

Celková povolená hmotnost

1330 kg

Pohotovostní hmotnost

991 kg

Skutečná hmotnost

1028 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

5,20 l/100km

Emise CO2 - kombinované

118 g/km

Emise NOx

0,0096 g/km

VIN

WVWZZZAAZND012880

Prodejce
Porsche České Budějovice
Okružní 2557
37004 České Budějovice
387 000 011
info.cb1@porsche.cz
https://porscheceskebudejovice.porschegroup.cz
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