ÖLÇÜLƏR

SUPERB STYLE

SUPERB L&K

Çəkisi, kg:

1341

1341

Uzunluğu, mm:

4689

4689

Eni, mm:

1829

1829

Hündürlüyü, mm:

1485

1485

158

158

2686

2686

578/1533

578/1533

45

45

7.0/4.7/5.5

7.0/4.7/5.5

9

9

223

223

Sürət qutusu

7 pilləli avtomatik sürət
qutusu

7 pilləli avtomatik sürət
qutusu

Motor və at gücü

1.4 TSI 110KW 150 at gücü

2.0 TSI 140 KW 190 at
gücü

SUPERB STYLE

SUPERB L&K

Klirens, mm:
Təkər bazası, mm:
Yük bölməsinin həcmi, l:
Yanacaq çəni, l:
Yanacaq sərfiyyatı, l:
Sürətlənmə 0 - 100 km/s, san:
Maksimal sürət km/s :

TƏCHİZAT
Xromlu radiator barmaqlığı
Yük bölməsində əşya qutuları və karqo elementlər
Polad diskli ehtiyat təkər və alətlər dəsti
Uşaq oturacaqların bərkidilməsi sistemi İSOFİX

TƏCHİZAT
Arxa oturacaqların bel hissəsinin qatlanması və
arxa mərkəzi dirsəkaltlıq
Arxa cərgədə 3 ədəd başaltlıq
Yük bölməsinin qapısının elektrik açılıb-bağlanması
Qapı girişlərində dekorativ taxmalar
Elektrik tənzimlənən uşaq təhlükəsizlik kilidi
Yan şüşələrin xrom dəsti
İstilik izolyasiyalı şüşələr
Arxa görüntü güzgüsünün avtomatik tündləşməsi
Ön mərkəzi dirsəkaltlıq
Dəri ilə işlənmiş sürət qutusunun və əl əyləcinin
dəstəyi
Salonun ayaq hissələrinin işıqlandırılması (ön və
arxa hissədə)
"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING
HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")
"CRUISE CONTROL" (sürətə nəzarət sistemi) - Sürət
məhdudlaşdırıcısı
İşıq/Yağış sensoru
Telefona qoşulma funksiyası, Bluetooth
Yan görüntü güzgülərinin elektrik tənzimlənməsi,
qatlanması, avtomatik tündləşməsi, yaddaş paketi
(yalnız sürücü tərəf) və qızdırılması
Yük bölməsinin işıqladırılması
İki zonalı CLİMAT CONTROl kondisioner
Kiçik dəri dəsti (2 oxlu multifunksional dəri sükan,
Radio və Telefona qoşulma)

SUPERB STYLE

SUPERB L&K

TƏCHİZAT
Audiosistem "BOLERO", Apple qoşulma və səsli
idarəetmə
Ön hissədə 2 ədəd USB və 12 V giriş
Smart link- smartfon menyusunun monitorda əks
olunması
3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərlərləri
Elektron İmmobilayzer
Xrom dəsti
Hill hold control sistemi
Əşya dolabının və ön mərkəzi dirsəkaltlığının
soyudulması sistemi
Təkər ölçüsü 215/55 R17
Əlavə avadanlıq
Parça ayaqaltılar
Ön oturacaqların elektrik tənzimlənməsi, sürücü
oturacağının yaddaş paketi
Mexaniki idarə olunan arxa və arxa yan pərdələr
Ön oturacaqların qızdırılması
Arxa oturacaqdan ön sərnişin oturacağının elektrik
tənzimlənməsi
Ön/yan və yan pərdə tipli təhlükəsizlik yastıqları
Ön hissədə 2 ədəd xəritə lampası
Siqaret çəkənlər üçün dəst, külqabı ön və arxa
hissədə
Rəqəmsal alətlər paneli
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SUPERB L&K

TƏCHİZAT

SUPERB STYLE

SUPERB L&K

54.900 AZN

60.900 AZN

Arxa kamera görüntüsü
Sərnişin təhlükəsizlik kəmərinin xəbərdarlıq işığı
(bütün sərnişinlər üçün)
TPMS- təkərlərdə hava təzyiqinə nəzarət sistemi
KESSY Full- bütün qapılarda sensorlar, mühərrikin
start/-stop düyməsi ilə işə salınması
"LED PACKAGE PLUS" salonun gizli işıqları
Günlüklərdə LED tipli işıqlandırılan güzgülər
Yük bölməsindən arxa oturacaqların bel hissəsinin
qatlanması düyməsi
"PDC with MANOEUVRE ASSIST" - ön və arxa park
sensorlar
Elektriklə idarə olunan panorama tipli lyuk
Oturacaqlar - Alkantara/Dəri
AFS sistemli, Corner funksiyalı, Full LED/Matrix tipli ön
və LED tipli arxa fənərlər, ön fənərlərin yuyulması
sistemi (Welcome Effect )
Dekorativ moldinqlər "Beige Brushed 3D" və salonun
LED tipli gizli işıqları
Yüngül lehimli disklər "STRATOS" 7Jx17"
Qiymət

