
CENÍK
motor

2,4 16V 123 kW / 167 k AT6
2,0 CRDi 16V 117 kW / 160 k

AKČNÍ CENÍK
motor

2,4 16V 123 kW / 167 k AT6
2,0 CRDi 16V 117 kW / 160 k MT6

Standardní výbava

 výbava LT+ a navíc:

Volitelná výbava
Metalíza / Mica
Bezklíčové dálkové centrální zamykání a zapalování s 
tlačítkem "Start"
Navigační systém s dotykovým displejem, slotem na 
paměťovou kartu a anténou ve tvaru žraločí ploutve
Střešní okno

Automatická převodovka 6st.- s motorem 2,4 standardně

 - = není k dispozici/nedodává se

Platné od 1. 1. 2013.

Nové Malibu

LT+ LTZ

639 590

LT LTZ

689 990
634 990 684 990

 ISOFIX kotvicí  body na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka 

LT+ LTZ

584 590 629 490

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy, vpředu i vzadu
Rádio s přehrávačem CD MP3 a 7" plnobarevným dotykovým displejem a ovládáním iPodu a  AUX-in 

6 reproduktorů, střešní anténa integrovaná do skla

USB vstup, ovládání rádia na volantu

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie

Systém elektronické kontroly stability ESC, ABS, brzdový asistent BAS, rozdělovač brzdné síly EBD
Airbagy - přední, boční okenní 

Aktivní ochrana chodců - náklon přední kapoty
Aktivní hlavové opěrky nastavitelné ve 4 směrech

Zpětná zrcátka s integrovanými směrovkami, asférická na straně řidiče
Elektricky sklopná zpětná zrcátka s LED indikátory
Elektricky ovládaná okna přední a zadní, sekvenční

Disky kol z lehké slitiny 17", pneumatiky 225/55R17
Sada na rychlou opravu kol

Tónovaná skla s absorbpcí slunečního záření

Elektrický posilovač řízení
Tempomat

Výškově a podélně nastavitelný volant
Volant v kůži

Elektricky plně nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce, bederní opěrka 

Čelní sklo absorbující sluneční záření
Oddělený informační displej - zobrazení času, venkovní teploty, rádia

Denní svícení

Elektrická parkovací brzda

Skládací klíč
Dálkové ovládání centrálního zamykání dveří s otvíráním kufru, automatické uzamknutí při vyšších rychlostech

Imobilizér motoru
Alarm s ochranou proti neoprávněnému vniknutí

Dělené zadní sedadlo v poměru 60/40
Loketní opěrka přední s uzavíratelnou odkládací schránkou ve středovém panelu

Chromové lemování pod okny a chromový pásek na klikách

Přední mlhové světlomety 
Čalounění textilní tmavé s texturou Jet Black

Podsvícení konzole Ambiente

Parkovací senzory zadní

Zadní loketní opěrka s odkládacím prostorem
Odkládací schránka spolujezdce, uzamykatelná

Úchyty v zavazadlovém prostoru
Koberečky

Přední maska chromovaná

Automatická klimatizace, dvouzónová, senzor kvality vzduchu
Disky kol z lehké slitiny 18", pneumatiky 245/45R18

Kožené čalounění kůže/PU Jet Black

9 reproduktorů

Vyhřívaná sedadla
Paměť nastavení sedadla, zpětných zrcátek

Světlomety s detekcí tunelů a automatické nastavení výšky světlometů
Systém monitorující tlak v pneumatikách

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavením 
Osvětlené sluneční clony

LT+ LTZ

Xenonové světlomety s ostřikovači světlometů
Dešťový senzor

13 600 13 600

12 600 12 600

- 5 000

Doporučené maloobchodní ceny jsou uvedené s DPH a platné pro vozy modelového roku 2012. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje všechna práva na případné změny cen a specifikací. Podrobnější informace získáte u svého 
prodejce Chevrolet nebo na www.chevrolet.cz .

Automatická klimatizace, jednozónová

Palubní počítač s grafickým displejem

- 50 000

Odkládací prostor za panelem autorádia

Dvojitý výfuk s chromovou koncovkou (pouze benzínový motor)
Kulisa řadicí páky v kůži (automatická převodovka)

- 23 200

* působivý dynamický design

* sportovní elegance

* nové úsporné motory

* vysoká úroveň bezpečnostní výbavy


