
CENÍK
motor

1,8 16V 104 kW/141 k
1,4 TURBO 16V 103 kW/140 k Start/Stop

2,0 VCDi 96 kW/130 k
2,0 VCDi 120 kW/163 k 

2,0 VCDi 120 kW/163 k Start/Stop

AKČNÍ CENÍK
motor

1,8 16V 104 kW/141 k
1,4 TURBO 16V 103 kW/140 k Start/Stop

2,0 VCDi 96 kW/130 k
2,0 VCDi 120 kW/163 k 

2,0 VCDi 120 kW/163 k Start/Stop

Standardní výbava

Alarm

Zadní stěrač

výbava LS a navíc:

 výbava LT a navíc:

 výbava LT+ a navíc:

Volitelná výbava
Metalíza / Mica
Klimatizace se vzduchovým filtrem a kliky dveří v barvě 
karoserie
Elektrické střešní okno
Navi & Easy parking - Navigační systém, barevný 7" displej, 
Bluetooth s ovládáním telefonu a přehráváním hudby, zadní 
parkovací kamera
Potah v kombinaci černá Jet Black a červená Bordeaux 
Red
- pouze s motorem 1,8 141k
Kožená sedadla s vyhříváním předních sedadel
 - potah v kombinaci černá Jet Black kůže - PU kůže
Disky kol z lehké slitiny 17"
Disky kol z lehké slitiny 18"
Automatická převodovka 6st.                                               

- jen s motorem 1,8 141k a 2,0 VCDi 163 k

A. BEZPEČNOSTNÍ SADA

B. OUTDOOR SADA

C. CESTOVNÍ SADA

D. OCHRANNÁ SADA

 - = není je k dispozici/nedodává se

Platné od 1. 1. 2013.

Start/Stop (1,4 Turbo a 2,0 VCDi MT)
Indikátor přeřazení rychlostního stupně (1,4 Turbo a 2,0 VCDi MT)

533 400

3řádkový displej

Přední mlhové světlomety
Odkládací schránka mezi sedadly, uzavíratelná

Vnější kliky dveří v barvě karoserie 

v sérii

 -

          ORLANDO

Zabezpečení proti krádeži - alarm, senzor vniknutí

13 350 13 350

Elektrické sklápění zpětných zrcátek
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním 

 -

v sérii v sérii v sérii

 -  - 28 000

4 000

26 800

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

 - - - 8 100

 - - 30 000 30 000 / 20 000 (2,0VCDi)

SADY ZVÝHODNĚNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE ORLANDO

13 350

- - -

 - - 5 000

 -

15 000

 -

Síť do zavazadlového prostoru

- - 15 100 15 100

13 350

Dešťový senzor

LS LT LT+ LTZ

Podsvícení středové konzole ledově modré
Disky kol z lehké slitiny 7Jx17; pneumatiky 215/55 R17, 225/50 R17 

Chromová lišta pod okny
Chromové lemování ukazatelů na přístrojové desce

Automatické denní svícení

Klika zadních dveří chromovaná
Výškově a podélně nastavitelný volant

Disky kol z lehké slitiny 16"
Automatická klimatizace se senzorem vlhkosti vzduchu

6 reproduktorů

Indikátor přeřazení rychlostního stupně(1,4 Turbo)
Bluetooth (pouze přehrávání hudby)

USB konektor

Tempomat

Kožený volant
Loketní opěrka řidiče

Ovládání rádia na volantu
Zadní parkovací senzor

Kryt zavazadlového prostoru

Čalounění textilní tmavé Mesh
Interiérové vložky na dveřích a středovém panelu v lesklém černém laku Gloss

Přední maska s chromovaným orámováním
Elektricky ovládaná přední a zadní okna, přední s aut. stahováním nahoru a dolů

Zatmavená zadní skla

Zpětné "konverzační" zrcátko

Odkládací schránka spolujezdce osvětlená a neuzamykatelná
Loketní opěrka zadní, s držákem nápojů

Sluneční clona se zrcátkem a krytkou
Výdechy klimatizace na zadních sedadlech

Výškově nastavitelný volant

Sedadlo spolujezdce sklopné do roviny

Rádio s přehrávačem CD MP3, 2 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, střešní 
anténa

Vstup AUX pro připojení externího MP3 přehrávače ve středové konzole
12V zásuvka na zadních sedadlech
Držák nápojů ve středové konzole

Tónovaná skla
Odkládací kapsy na zadní straně sedadel řidiče a spolujezdce

Kuřácká sada - zapalovač, popelník

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie 
Elektricky ovládaná přední okna, s aut. stahováním směrem dolů

Ocelové disky kol 6,5Jx16; kryty kol; pneumatiky 215/60 R16
Oddělený 1řádkový informační displej - zobrazení času, venkovní teploty, rádia

Sada na rychlou opravu pneumatik

Palubní počítač
Posilovač řízení elektrický (hydraulický u dieselových motorů)

Čalounění textilní černé Jet Black
Stříbrné interiérové vložky na dveřích a středovém panelu

Denní svícení s funkcí postupného stmívání
Dálkové ovládání centrálního zamykání dveří

Sklopný klíč

Imobilizér  

7 míst, 3 řady sedadel, 3. řada sklopná do podlahy
ABS s rozdělovačem brzdné síly EBD a systém elektronické kontroly stability ESC

Airbagy - přední, boční, okenní
Úchyty ISOFIX na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka 

2. řada sedadel sklopná v poměru 60/40 s loketní opěrkou

503 100
532 400

LS LT LT+ LTZ

454 200 466 400 485 700

LS LT LT+ LTZ

525 900

Klimatizace se vzduchovým filtrem
Schránka na brýle na straně řidiče

Start/Stop (1,4 Turbo)

-

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

360 900 423 900 436 100

562 700

LS LT LT+ LTZ

425 200
516 400 535 700

455 400

495 600
486 100 505 400

Velurové koberce, přední a zadní zástěrky, boční ochranné lišty karosérie, ochranné 
lišty prahů, gumová podložka do zavazadlového prostoru

8 100 Kč

Vyberte si jeden ze 4 zajímavých a praktických balíčků příslušenství a přizpůsobte si Orlando svým potřebám a svému životnímu stylu - 
ať už jste dobrodružný typ nebo je vaší prioritou, mít své vozidlo chráněné před nepředvídatelnými situacemi. Máme řešení pro všechny individuální 

preference.

Sada žárovek, výstražný trojúhelník, reflexní vesta, sada nářadí, nosič rezervního 
kola, ocelový disk 16x6,5 a 16" pneumatika

8 100 Kč

Přední a zadní zástěrky, stínítka na boční a zadní okna, gumové koberce, přední 
deflektory, organizér nákladu do zavazadlového prostoru

8 100 Kč

Základní strešní nosič, nosič kol Free Ride, T-Adaptéry pro nosič Free ride, gumová 
podložka do zavazadlového prostoru

8 100 Kč

od 360 900 Kč


