
CENÍK WTCC World Champion Edition LT
motor

1,6 16V 91 kW/124 k
1,4 TURBO 16V 103 kW/140 k Start/Stop

AKČNÍ CENÍK WTCC World Champion Edition LT
motor

1,6 16V 91 kW/124 k
1,4 TURBO 16V 103 kW/140 k Start/Stop

WTCC World Champion Edition LT
Standardní výbava

Metalíza / Mica
Elektrické střešní okno

 - = není k dispozici/nedodává se

Platné od 1. 1. 2013.

Ceny jsou doporučené prodejní ceny s DPH platné pro vozy modelového roku 2013. Chevrolet Central and Eastern Europe si vyhrazuje právo provést změny v designu a výbavě vozu. 
Podrobnější informace o výbavě dodávané s našimi vozidly získáte u svého prodejce Chevrolet nebo na www.chevrolet.cz

Přední a zadní spojler nárazníku
Boční prahy

WTCC World Champion Edition LT
Volitelná výbava

12 600
15 100

Mistr světa cestovních vozů WTCC – třikrát po sobě!
Je skvělé být první. Chevrolet potvrdil svou dominantní pozici v Mistrovství světa cestovních vozů WTCC. Náš tým zvítězil       v 

roce 2010,2011 i 2012, kdy jsme získali titul v kategorii jezdců a výrobců – už třikrát po sobě!

Disky kol z lehké slitiny 17"

Síť do zavazadlového prostoru
Zadní stěrač

Přední mlhové světlomety
Zadní parkovací senzor

Schránka na brýle na straně řidiče

Vnější kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
Chromové lemování přední masky

Volant a řadicí páka v kůži
Výškově a podélně nastavitelný volant 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce

WTCC World Champion Edition LT

Bluetooth, USB
Sada pro opravu pneumatik

Tempomat
Tónovaná skla

Úchyty ISOFIX na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka
Úložná schránka spolujezdce osvětlená, úložná schránka na palubní desce uzavíratelná

Klimatizace se vzduchovým filtrem
Loketní opěrka řidiče posuvná, s úložným prostorem a vstupem AUX

Ovládání rádia na volantu
Palubní počítač
Posilovač řízení

Rádio s přehrávačem CD MP3, 6 reproduktorů, střešní anténa

Denní svícení
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky ovládaná přední a zadní okna, přední s aut. stahováním nahoru i dolů
Imobilizér  

Zabezpečení proti krádeži - alarm, senzor vniknutí
Indikátor přeřazení stupně rychlosti - manuální převodovka

ABS s rozdělovačem brzdných sil EBD a systém elektronické kontroly stability ESC
Airbagy - přední, boční, okenní

Čalounění látkové tmavé Jet Black
Dálkové ovládání centrálního zamykání dveří

Dělené sklopné zadní sedadlo 60/40 s loketní opěrkou

                    CRUZE 5dv.
                    WTCC World Champion Edition

428 000
478 000

404 300
333 700

* testovaný 4dv. model


