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Ceník SERES 3

Katalogová cena modelu bez DPH

Katalogová cena modelu s DPH

Akce - rozšířená záruka¹  2 + 6 let nebo 120 000 km

¹ Rozšířená záruka na 2 + 6 let nebo 120 000 km podle specifikace

L4, L4-1

886 355,37 Kč

1 072 490 Kč

*

L2, L2-1

803 710,74 Kč

972 490 Kč

*

Príplatková výbava
Metalická barva cena s DPH 9 900 Kč

*

9 900 Kč

*



Základní parametry

Druh pohonu

Karoserie

Délka（mm）

Šířka（mm）

Výška（mm）

Rozvor（mm）

Rozchod kol（mm）

Světlá výška (mm）vpředu/vzadu

Počet sedadel

Kombinovaná spotřeba el. energie

Kombinovaný dojezd

Kombinovaný dojezd

Dojezd ve městě

Hmotnost

L2

Elektrický vůz

Samonosná

4385

1850

1650

2655

1580/1582

180

5

18 kWh/100 km

405 km

301 km

329 km

1765 kg

L2-1

Elektrický vůz

Samonosná

4385

1850

1650

2655

1580/1582

180

5

17,7 kWh/100 km

-

331 km

347 km

1765 kg

L4

Elektrický vůz

Samonosná

4385

1850

1650

2655

1580/1582

180

5

18 kWh/100 km

405 km

301 km

329 km

1765 kg

L4-1

Elektrický vůz

Samonosná

4385

1850

1650

2655

1580/1582

180

5

17,7 kWh/100 km

-

331 km

347km

1765 kg

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP



Elektromotor / bateriové články

Elektromotor, elektrické ovládání

Maximální výkon（kW)

Nominální výkon (kW)

Maximální točivý moment (N.m)

Nominální kroutící moment (N.m)

Typ baterie

Kapacita baterie (kwh)

Čas nabíjení (h)

Nabíjení

L2, L4

TZ230XSIN107 Synchronní motor
s permanentním magnetem,

Elektronické řízení:
Huichuan KTZ35X42S160DFSK

120

50

300

120

JK35115004 Ternárna lítiová

53,61

Rychlé nabíjení 0.5 h（20%-80%),
standardní nabíjení 8 h（6.6kw）

16A/240V AC
150A/1000V VDC

L2-1, L4-1

TZ180XS119

120

62

195

103

LS35015003

53,61

Rychlé nabíjení 0.5 h（20%-80%),
standardní nabíjení 8 h（6.6kw）

32A/250V AC
150A/1000V DC

Převodovka

Převodovka

L2, L4

Automatická převodovka

L2-1, L4-1

Automatická převodovka



Podvozek

Uložení motoru / hnaná náprava

Typ zavešení předních kol

Typ zavěšení zadních kol

Brzdy

Ruční brzda

Systém řízení

Režimy jízdy

Pneumatiky

Disky 

Dojezdové kolo

L2, L2-1

Přední  uložení / přední náhon

MacPherson nezávislé zavěšení

Nezávislé torzní zavěšení

Přední / zadní kotoučové brzdy

Elektronická ruční brzda

Elektronický posilovač řízení

Standard / Komfort / Sport

225/55 R18

Hliníkové disky

T165/80 R17 plechový disk

Přední  uložení / přední náhon

MacPherson nezávislé zavěšení

Nezávislé torzní zavěšení

Přední / zadní kotoučové brzdy

Elektronická ruční brzda

Elektronický posilovač řízení

Standard / Komfort / Sport

225/55 R18

Hliníkové disky

T165/80 R17 plechový disk

L4, L4-1



Bezpečnost

Bezpečnostní pásy

Upozornění zapnutí bezp. pásu

Dětské sedačky

Airbag

TPMS systém kontroly tlaku v pneu.

Parkovací radar

Elektronická ochrana proti krádeži

Centrální zamykání

Dálkové ovládání

Protiblokovací brzdový systém (ABS+EBD）

Přední řada: trojbodový pás, předpnutí
+ omezení síly; Zadní řada: 3 + 3 + 3,

(předpnutí omezující silou vlevo),
normální bezpečnostní pás vpravo

Řidič + spolujezdec, zvukové + vizuální
upozornění; Zadní řada – vizuální upozornění

ISOFIX, 2x – dvě strany v zadní řadě

2x – řidič a spolujezdec 

*

Přední - / Zadní *

*

Dálkové ovládaní s centrální ovládaním
zadních dveří, levé přední dveře se zámkem,
automatické samočinné uzamykání, kolizní

odemykání, dálkové ovládání
pro zavření oken

2 ks inteligentního klíče

*

Přední řada: trojbodový pás, předpnutí
+ omezení síly; Zadní řada: 3 + 3 + 3,

(předpnutí omezující silou vlevo),
normální bezpečnostní pás vpravo

Řidič + spolujezdec, zvukové + vizuální
upozornění; Zadní řada – vizuální upozornění

ISOFIX, 2x –  dvě strany v zadní řadě

6x – řidič + spolujezdec 
+ boční vzduchový závěs

*

Přední * *

*

Dálkové ovládaní s centrální ovládaním
zadních dveří, levé přední dveře se zámkem,
automatické samočinné uzamykání, kolizní

odemykání, dálkové ovládání
pro zavření oken

2 ks inteligentního klíče

*

/ Zadní 

L2, L2-1 L4, L4-1



Bezpečnost

Kontrola stability vozidla (ESP/ESC)
Brzdový asistent (EBA/BAS/BA)
Kontrola trakce (ASR/TCS/TEC)

Asistent pro rozjezd do kopce (HAC)

Rozjezdový asistent (auto-hold)

Asistent sjezdu z kopce (HDC)

Zpětná kamera

360° panoramatický rozhled

Kamerový záznam jízdy

Systém záznamu údajů o událostech (EDR), tzv. „černá skříňka“ 

*

*

*

*

*

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

L2, L2-1 L4, L4-1



Červená metalíza Modrá metalíza Černá metalízaBílá metalíza



Lorem 

Vnější výbava

Střešní okno

Stojan na zavazadla

Spojler

Anténa

Stěrače

Chromový okenní rám

Vnější rukojeť

Vnější obložení karosérie

Mřížka

Nárazník

Vzpěra motorového prostoru

Dekorace kabiny

Otvírání zadních dveří

-

-

*

Žraločí ploutev

Přední stěrače typu AERO,
klasický zadní stěrač

* poloviční rám

V barvě vozidla

Sloupek – černé ozdobné díly
s vysokým leskem

Typ se třemi pruhy + logo DONGFENG,
dekorativní lišta: chrom

 V barvě vozidla s dekorací BLUE

Ruční vzpěra

Kabina: poloviční obložení
Kryt kabiny: s tepelnou izolační

podložkou pro kryt kabiny

Kontaktní spínač

Panoramatické střešní okno

*

*

Žraločí ploutev

Přední stěrače typu AERO,
klasický zadní stěrač

* poloviční rám

V barvě vozidla

Sloupek – černé ozdobné díly
s vysokým leskem

Typ se třemi pruhy + logo DONGFENG,
dekorativní lišta: chrom

 V barvě vozidla s dekorací BLUE

Pneumatická vzpěra

Kabina: poloviční obložení
Kryt kabiny: s tepelnou izolační

podložkou pro kryt kabiny

Kontaktní spínač

L2, L2-1 L4, L4-1



Interiér

Barva interiéru

Palubní deska

Loketní opěrka řidiče

Panel interiéru

Pouzdro na brýle

Sluneční clona

Vnitřní rukojeť

Bezpečnostní rukojeť

Technology style

Černé tělo s pochromovanou výzdobou:
tělo na palubní desce je zapouzdřené

měkkým obalem, střední ozdobná deska
je ručně pokryta designovým PVC

a pochromovaná střední část, dekorační
pás je zdobený; klavírní černá výstupu

vzduchu a matná dekorace okruží
z chromu; skrytý airbag

S loketní opěrkou z ekologické kůže,
černá, kožený vzor panelu skříňky

loketní opěrky

 Interiérový prvek jako obklad předních
a zadních dveří jsou potaženy tmavě

černou ekologickou kůží Nappa,
obklady loketních opěrek předních
a zadních dveří jsou tmavě černé

z kůže Nappa1 a kryt spínače je matný

-

Dvojitá sluneční clona (černá),
bez zrcátka a světel

Rukojeť matná, bez aretace

S tlumením, 3x

Technology style

Černé tělo s pochromovanou výzdobou:
tělo na palubní desce je zapouzdřené

měkkým obalem, střední ozdobná deska
je ručně pokryta designovým PVC

a pochromovaná střední část, dekorační
pás je zdobený; klavírní černá výstupu

vzduchu a matná dekorace okruží
z chromu; skrytý airbag

S loketní opěrkou z ekologické kůže,
černá, kožený vzor panelu skříňky

loketní opěrky

 Interiérový prvek jako obklad předních
a zadních dveří jsou potaženy tmavě

černou ekologickou kůží Nappa,
obklady loketních opěrek předních
a zadních dveří jsou tmavě černé

z kůže Nappa1 a kryt spínače je matný

*

Dvojitá sluneční clona (černá),
bez zrcátka a světel

Rukojeť matná, bez aretace

S tlumením, 3x

L2, L2-1 L4, L4-1



Interiér

Volant

Kombinace přístrojů

Klimatizace

Ovládací panel klimatizace

Zapalovač

12 V napájecí zásuvka

USB rozhraní

Popelník  

Ovládací mechanizmus řazení

Strop

Multifunkčný, sportovní, trojramenný,
kůže z mikrovlákna s ozdobnými

pochromovanými prvky,
ve spodní části seříznutí
(výškově nastavitelný)

10,25palcový displej LCD
(přepínání v čínštine a angličtině)

Automatická klimatizace
pro jednu zónu, se zadním

vývodem klimatizace

Ovládací panel

Před loketní opěrkou

Poloha zapalovače cigaret

2 ks, přední odkládací skříňka

-

Otočný výsuvný volič
elektronického řazení

Strop vozidla v černém látkovém
potahu

Multifunkčný, sportovní, trojramenný,
kůže z mikrovlákna s ozdobnými

pochromovanými prvky,
ve spodní části seříznutí
(výškově nastavitelný)

10,25palcový displej LCD
(přepínání v čínštine a angličtině)

Automatická klimatizace
pro jednu zónu, se zadním

vývodem klimatizace

Ovládací panel

Před loketní opěrkou

Poloha zapalovače cigaret

2 ks, přední odkládací skříňka

-

Otočný výsuvný volič
elektronického řazení

Černá látkový potah panoramatického
střešního okna

¹ ¹

¹ Čeština je v přípravě

L2, L2-1 L4, L4-1



Interiér

Dekorace kabiny

Koberečky

Zadní plato

Nad A sloupkem: černý látkový potah,
pod A sloupkem: obklad černý plast.

Nad B sloupkem: černý látkový potah;
 pod B sloupkem: obklad černýplast.

Textilní

*

Nad A sloupkem: černý látkový potah,
pod A sloupkem: obklad černý plast.

Nad B sloupkem: černý látkový potah;
 pod B sloupkem: obklad černýplast.

Textilní

*

L2, L2-1 L4, L4-1



Konfigurace sedadel

Přední sedadla

Zadní sedadla

Vyhřívání sedadel

5 sedadel，2 + 3

6směrové elektrické ovládaní sedadla řidiče
(vpředu a vzadu) zadní, úhel opěradla, výška),

bez loketních opěrek; 4směrové elektrické
ovládání pro spolujezdce (přední a zadní,
nastavitelný úhel opěradla), opěrka hlavy

nastavitelná nahoře i dole

Sedák je dělený, dá se vytáhnout a složit,
opěradlo sa dá sklopit v poměru 4/6,

po složení je možné jej zarovnat s kufrem,
3x nastavitelné opěrky hlavy,

s područkami / držákem na nápoje

–

Konfigurace sedadel

5 sedadel，2 +3

Sedák je dělený, dá se vytáhnout a složit,
opěradlo sa dá sklopit v poměru 4/6,

po složení je možné jej zarovnat s kufrem,
3x nastavitelné opěrky hlavy,

s područkami / držákem na nápoje

Přední řada

6směrové elektrické ovládaní sedadla řidiče
(vpředu a vzadu) zadní, úhel opěradla, výška),

bez loketních opěrek; 4směrové elektrické
ovládání pro spolujezdce (přední a zadní,
nastavitelný úhel opěradla), opěrka hlavy

nastavitelná nahoře i dole

L2, L2-1 L4, L4-1



Konfigurace osvětlení

Přední hlavní světlomety

Denní svícení

Boční směrová světlá

Zadní sdružená světla

Zadní mlhová světla

Automatické rozsvícení světlometů

Interiérové osvětlení

Výstražná kontrolka otevřených dveří

Třetí brzdové světlo

Osvětlení zavazadlového prostoru

Dálková světla: halogenová,
bez čočky; 

Potkávací světla: halogenové s čočkou; 
Funkce opožděného vypnutí

*

LED

Couvací LED světlo
Obrysová LED světla

   LED ukazovatele směru
Brzdové LED světla

Dvojitá zadní hmlová světla

*

Přední světlo na čtení: 2x světelný
zdroj, bez spínače střešního okna,

bez spínače sluneční clony,
s mikrofonem

*

Na spoileru pátých dveří – LED

*

*

LED

Dvojitá zadní hmlová světla

*

Přední světlo na čtení: 2x světelný
zdroj, bez spínače střešního okna,

bez spínače sluneční clony,
s mikrofonem

*

Na spoileru pátých dveří – LED

* 

Dálková světla: halogenová,
bez čočky; 

Potkávací světla: halogenové s čočkou; 
Funkce opožděného vypnutí

Couvací LED světlo
Obrysová LED světla

   LED ukazovatele směru
Brzdové LED světla

L2, L2-1 L4, L4-1



Skla / zpětná zrcátka

Okna

Ovládání oken

Vnější zpětná zrcátka 

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka

Vyhřívání venkovních zpětných zrcátek

Elektrické sklápění zpětných zrcátek

Vnitřní zpětné zrcátko

Odmrazování zadního skla

Tónované skla do zelena
+ zatmavená skla od "B" sloupku

Elektrické ovládání všech oken

V barvě karosérie

*

*

-

Ručně ovládaná clona

*

Tónované skla do zelena
+ zatmavená skla od "B" sloupku

Elektrické ovládání všech oken

V barvě karosérie

*

*

-

Ručně ovládaná clona

*

L4, L4-1L2, L2-1



Multimédia

Audio a video systém

GPS navigace

Počet reproduktorů

PE PS Pasivní vstup a pasivní start

Tempomat

Elektronický posun

Výběr jízdního režimu

Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů

Systém výstrahy před vybočením
z jízdního pruhu (LDWS)

Varování před čelní kolizí (FCW)

10,25palcová dotyková obrazovka 
(telefon Bluetooth + rádio FM/AM, 

ESC, výběr více jazyků, Apple Car Play)

Čeština v přípravě

2

Řidič a spolujezdec nemají
PE pasivní vstup

-

Styl ovladače

Standard / Komfort / Sport

-

-

-

Technologie

10,25palcová dotyková obrazovka 
(telefon Bluetooth + rádio FM/AM, 

ESC, výběr více jazyků, Apple Car Play)

Čeština v přípravě

6

Řidič a spolujezdec nemají
PE pasivní vstup

*

Styl ovladače

Standard / Komfort / Sport

*

*

*

L2, L2-1 L4, L4-1



Konfigurace elektromobility

AC nabíjení do auta

Nabíjecí elektronický zámek

Zámek nabíjení

Elektrický systém proti krádeži

Displej pro správu energie

Zobrazení stavu nabíjení

Upozornění na chodce při nízké rychlosti

Ochrana proti kolizi při vypnutí 

Tepelný management systému baterií

Rekuperace energie při volné jízdě

Rekuperace pří brždění (RBS)

Otevírání nabíjecího portu

Evropské standardní konektory a rozhraní

*

*

*

*

*

*

*

*

MP5 s nastavením intenzity rekuperace energie

*

Elektrický zámek

*    Standardní výbava     |     -   Bez možnosti volby     |     о  Doplňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na změny bez upozornění.   

Ceník platný od 1.1.2023 do 31.3.2023

Príplatková výbava
Metalická farba s DPHPríplatková výbava
Metalická farba s DPH

L2, L2-1 L4, L4-1



400 EUR

*

400 EUR

*

**



DONGFENG MOTOR ČESKO DFMOTOR.CZ


