ÖLÇÜLƏR

KAMIQ AMBITION+

KAMIQ STYLE

Çəkisi, kg:

1250

1250

Uzunluğu, mm:

4241

4241

Eni, mm:

1793

1793

Hündürlüyü, mm:

1531

1531

Klirens, mm:

182

182

2639

2639

400/1395

400/1395

7,2/6,0/6,4

7,2/6,0/6,4

Yanacaq sərfiyyatı, l:

50

50

Sürətlənmə 0 - 100 km/s, san:

11.4

11.4

Maksimal sürət km/s :

184

184

6 pilləli avtomatik sürət
qutusu

6 pilləli avtomatik sürət
qutusu

1.6 MPI (81 KW) 110 at
gücü

1.6 MPI (81 KW) 110 at
gücü

KAMIQ AMBITION+

KAMIQ STYLE

Təkər bazası, mm:
Yük bölməsinin həcmi, l:
Yanacaq çəni, l:

Sürət qutusu
Motor və at gücü

TƏCHİZAT
Ayaqaltı dəsti (ön və arxa)
Informasiya kitabçası Rus dilində
Elektron Sabitliyə Nəzarət Sistemi (ESC)
Kiçik ölçülü ehtiyat təkər

TƏCHİZAT
Ön və arxa disk tipli əyləclər (Geomet D)
Elektrik gücləndiricili sükan
Sükanın teleskopik və hündürlüyə görə
tənzimlənməsi
Multifunksional dəri sükan
Uşaq oturacaqlarının bərkidilməsi sistemi
3- nöqtəli təhlükəsizlik kəməriləri və arxa mərkəzi
oturacaq üçün
Hündürlüyə görə tənzimlənən ön başaltlıqlar
Arxa oturacaqların bel hissəsinin qatlanması və
arxa mərkəzi dirsəkaltlığı
Qapı panelləri dəri örtüklü
Yük bölməsində əşyaların saxlanma bölmələri
Ön sərnişin oturacağının hündürlüyə görə mexaniki
tənzimlənməsi
Arxada 3 ədəd başaltlıqlar
İstilik izolyasiyalı ön, yan və arxa şüşələr
Açarsız mərkəzi kilid sistemi. Mühərrikin START-STOP
düyməsi ilə işə salınması. (KESSY- keyless)
Avtomatik tündlənən arxa görüntü güzgüsü, işıq və
yağış sensoru
Ön və arxa şüşələrin elektrik tənzimlənməsi (komfort
funksiyası)
Ön sərnişin təhlükəsizlik hava yastığının
deaktivasiyası
İşıqlandırılan əşya dolabı
Salonda dekorativ taxmalar

KAMIQ AMBITION+

KAMIQ STYLE

TƏCHİZAT
Günlüklərdə kosmetik güzgülər
Ön mərkəzi dirsəkaltlığı "Jumbo Box"
Əlavə alt müdafiə örtükləri (daş, çınqıla qarşı)
Kuzov rəngli yan görüntü güzgüləri və qapı
tutacaqları
Radiator barmaqlığının xrom haşiyəsi
Ventilyasiya deflektorlarının xromla işlənmiş
çərçivələri
Dəri ilə işlənmiş sürət qutusunun dəstəyi
Elektron immobilayzer
Emissiya standartı EU5
Arxa park sensorlar
Full LED ön və arxa fənərlər, dinamik dönmə işıqları
LED tipli gündüz işıqları, ön işıqların avtomatik idarə
olunması və "Coming and Leaving Home" funksiyası
Arxa şüşəsilən
8 əd. dinamik (passiv)
Kruiz Kontrol - sürət məhdudlaşdırıcısı ilə
Ön duman əleyhinə fənərlər
İki tonlu səs siqnalı
Climatronic kondisioner
İşıqlandırılan yük bölməsi

KAMIQ AMBITION+

KAMIQ STYLE

TƏCHİZAT

KAMIQ AMBITION+

KAMIQ STYLE

40.900 AZN

42.900 AZN

Təhlükəsizlik kəmərlərinin vizual və səsli
xəbərdaredici indikatoru
Bort kompyuter "Maxidot"
Radio Bolero 8"+"SMART LINK" funksiyası + Bluetooth
Ön sağ oturacağın altında əşya qutusu
Oturacaqlar Style qara parça/boz rəngli Suedia
2 USB Typ-C ön və arxa cərgələrdə
Çətir
Piyadaların standart qorunması tədbirləri
Təkərlərdəki hava təzyiqinə nəzarət sistemi - TPMS
Siqaret çəkənlər üçün dəst
Sürücü oturacağının elektrik tənzimlənməsi
Ön oturacaqların isidilməsi
Salonda gizli işıqlar (qırmızı rəngli)
Ön frontal, ön yan və pərdə tipli təhlükəsizlik
yastıqları
Polad diskli ehtiyat təkər, açar və damkrat
Ön yuyucu forsunkaların qızdırıcısı
Elektrik tənzimlənən, qatlanan və isidilən yan
görüntü güzgüləri (sürücü tərəfdəki avt. tündlənən)
Arxa kamera görüntüsü
Qiymət

