
CENÍK
motor 30,126

1,2 16V 51 kW/70 k
1,2 16V 63 kW/86 k

1,4 16V 74 kW/100 k
1,6 16V 85 kW/115 k
1,3D SDE 56 kW/75 k

1,3D SDE 71 kW/95 k MT5
1,3D SDE 71 kW/95 k MT5 ECO

1,3D SDE 71 kW/95 k MT6

AKČNÍ CENÍK
motor 30,126

1,2 16V 51 kW/70 k
1,2 16V 63 kW/86 k

1,4 16V 74 kW/100 k
1,6 16V 85 kW/115 k
1,3D SDE 56 kW/75 k

1,3D SDE 71 kW/95 k MT5
1,3D SDE 71 kW/95 k MT5 ECO

1,3D SDE 71 kW/95 k MT6

Standardní výbava

výbava LS a navíc:

 výbava LT a navíc:

 výbava LT + a navíc:

Volitelná výbava
Metalíza / Mica
MyLink - integrovaný 7" barevný dotykový 
displej s přehráváním rádia, hudby z telefonu, 
obrázků a dat
Palubní deska v cihlově-červené kombinaci (s 
motorem 1,4 a 1,3D 95k v sérii)
Elektrické střešní okno a vyhřívaná přední 
sedadla (jen v kombinaci s motorem 1,6 AT a 
1,3D ). U 1,3D navíc s palubní deskou v cihlově-
červené kombinaci)
Automatická převodovka 6st.  - jen s motory 1,4 
(LT a LT+) a 1,6 (LTZ)

 - = není k dispozici/nedodává se

Platné od 1. 1. 2013.

0

- 8 100 8 100 v sérii

Doporučené maloobchodní ceny jsou uvedené s DPH a platné pro vozy modelového roku 2013. 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 

- 20 000 20 000 20 000 

10 600 

Systém Start/Stop (1,4 a 1,6 s manuální převodovkou a 1,3 diesel)

Loketní opěrka řidiče (pouze u 1.6 AT)

Schránka na brýle na straně řidiče

- - - 12 500 

- -

2 reproduktory vzadu

-

10 600 10 600 10 600 

Kožený volant se stříbrnou výplní

LS LT LT+ LTZ

Odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce
Interiérové chromované kliky

Chromové orámování předních a zadních světlometů 
Chromová lišta pod okny
Zadní parkovací senzory

Disky kol z lehké slitiny 15" (verze ECO - pneumatiky s nízkým valivým odporem)

Disky kol z lehké slitiny 16"

Přední mlhové světlomety 
MyLink - integrovaný 7" barevný dotykový displej s přehráváním rádia, hudby z telefonu, obrázků a dat

Bluetooth

Dvojité dno zavazadlového prostoru
Elektricky ovládaná přední okna, sekvenční na straně řidiče, elektricky ovládaná zadní okna

Palubní deska v cihlově-červené kombinaci (motor 1,4 a 1,3D s manuální převodovkou)

Automatické vypínání světlometů s funkcí Follow Me Home

Ovládání rádia na volantu
Palubní počítač

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sklopný klíč

Kliky dveří a zavazadlového prostoru v barvě karosérie
Vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie
Přední gril s chromovaným rámováním

Tmavý středový sloupek dveří
Středový panel grafitově stříbrný

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie

Chromové orámování řadicí páky
Kuřácká sada - zapalovač a popelník

Intergrovaný panel rádia (zobrazení času a vnější teploty)
USB připojení, AUX-in

Posilovač řízení elektrický, hydraulický 1.2 70 k

Nárazníky v barvě karosérie 
Zadní spojler

Čalounění textilní tmavé Jet Black Flash
Rádio s přehrávačem CD MP3, 4 reproduktory, střešní anténa

Čalounění textilní tmavé Jet Black Breva

Systém Start/Stop (1,3 diesel)

Elektricky ovládaná přední okna
Výškově a podélně nastavitelný volant (1,2 70k pouze výškově)

Tempomat s omezovačem rychlosti
Samostatný displej na sloupku řízení

Oddělený informační displej - zobrazení času, rádia
Držák nápojů ve středové konzole

Odkládací schránka spolujezdce
Kryt zavazadlového prostoru

Zadní stěrač

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40
Denní svícení

 Úchyty ISOFIX na krajních zadních sedadlech, dětská pojistka 

Dálkové ovládání centrálního zamykání dveří

Ocelové disky kol 15" s kryty 
Sada na rychlou opravu pneumatik

Tónovaná skla
Zapuštěné kliky zadních dveří 

Klimatizace se vzduchovým filtrem

Asistent rozjezdu do kopce HSA, rozdělovač brzdné síly EBD
Airbagy - přední, boční, okenní

Výškově nastavitelný bezpečnostní pás s předpínačem
Hlavové opěrky nastavitelné ve 4 směrech

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy

Imobilizér

Systém elektronické kontroly stability ESC, ABS, brzdový asistent BAS, 
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* sportovní design
*  5 hvězdiček EuroNCAP
* nové úsporné motory 


