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Ceník U-TOUR
Ceníková cena modelu bez DPH

Ceníková cena modelu s DPH

Akce - Rozšířená záruka¹ 2+1 rok nebo 100 000km

¹ Rozšířená záruka na 2+1 rok nebo 100 000km podle specifikace

Q2 2023

Q2 2023

●



Základní parametry
Motor

Druh pohonu

Zdvihový objem (m³)

Maximální/jmenovitý výkon motoru (kW)

Maximální/jmenovitý točivý moment (Nm)

Palivová nádrž (l)

Karoserie

Délka, šířka, výška（mm）

Pohotovostní hmotnost (kg)

Maximální přípustná hmotnost (kg)

Rozvor（mm）

Rozchod kol vpředu/vzadu （mm）

Pohon

Počet sedadel

Převodovka

4A95TD

benzín

1481

130/145

265/285

55

Samonosná

4850/1900/1715

1550

1925

2900

1590/1595

přední náprava

7 (2+2+3)

DCT 7 stupňová



Spotřeba
Kombinovaná spotřeba WLTP 6,8 l/100 km

Základní parametry
Uložení motoru, hnaná náprava

Systém řízení

Technicky přípustná hmotnost k nápravě (kg) přední/zadní

Stěrače

Zpětná vnější zrcátka

Přední uložení motoru, přední hnaná náprava

Elektrický posilovač řízení (EPS)

1016/909

Přední stěrače typu AERO, klasický zadní stěrač

elektricky nastavitelné, v barvě karoserie

s integrovanými směrovkami, vyhřívaná, s pamětí



Brzdový systém
Druh ruční brzdy elektronická

Pneumatiky a disky
Rozměr pneumatik

Rezervní kolo

Slitinové disky

215/55 R18 

plechový disk T125/80 R17 

●

Světlomety
Přední kombinované světlomety

Přední mlhová světla

Denní světla

Boční směrová světla

Zadní kombinovaná světla

Zadní mlhová světla

Třetí brzdové světlo

LED

-

LED

LED

LED

LED

LED



Bezpečnost
Dětská pojistka

Parkovací senzory

Couvací kamera

360° parkování HD quality

Centrální uzamykání

Bezklíčové odemykání a startování PEPS,
PE /Pasivní vstup/ PS /Pasivní start/

TPMS Systém monitorování tlaku v pneumatikách

ABS/EBD Protiblokovací systém

EBA/BAS/BA/EVA Brzdový asistent

●

●Přední a ● zadní parkovací senzory

●

●

●

S funkcí PS řidič a spolujezdec
s funkcí PE

●

●

−



Bezpečnost
EPB Elektronická ruční brzda (včetně asistence do kopce)

ASR/TCS/TRC/ATC Kontrola trakce

ESP/ESC Systém řízení stability

Záznam jízdy

ISOFIX

FCW Systém varování před čelní srážkou

BSD detekce slepého úhlu

DOW upozornění otevírání dveří

LCA asistent změny jízdních pruhů

LDW varování před vybočením z jízdního pruhu

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●



Komfort
Panoramatická střecha

Interiér

Palubní deska

Přístrojová deska

Audio systém

Reproduktory

Panel klimatizace

Zapalovač

Klakson

Klimatizace

Klimatizace pro druhou řadu sedadel

Klíče

Nastavování polohy sedadel

●

světlá šedá

měkčený plast

informační displej

10,25 " displej, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth

6

AC dotykový panel

●

2, 1 pro velkou hlasitost, 1 pro malou hlasitost

Automatická klimatizace

●

Skládací, s centrálním ovládáním (včetně centrálního ovládání zadních dveří)

Přední sedadla:
elektricky ovládané, řidič 10 směrů nastavování, spolujezdec 4 směry nastavování

2. řada sedadel:
elektricky ovládané, 4 směrové nastavení

3. řada sedadel:
S hlavovými opěrkami, sklopitelné do jedné roviny s kufrem



Komfort
Vyhřívání předních sedadel

Vyhřívání 2 řady sedadel

Ventilování předních sedadel

Ventilování 2 řady sedadel

Počet airbagů

Rozmrazování zadního skla

Elektrické otevírání zadních dveří

Tempomat

AUTOHOLD funkce Dynamický rozjezdový asistent

●

●

●

●

6

●

●

●

●



Komfort
USB rozhraní

Přední dveře

Střední dveře

Zadní strana

Zadní dveře

2, v přední a zadní části konzoly

zelené hydrofobní sklo

zelené sklo, Privacy / zatmavené

zelené sklo, Privacy / zatmavené

zelené sklo, Privacy / zatmavené

● Standardní výbava   |   - bez možnosti volby   |   о doplňková výbava

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

Ceník platný od 1.3.2023 do 30.3.2023



Dostupné barvy

černá bílá (černá střecha)

nefritově zelená šedá (černá střecha)

zelená (černá střecha)
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