
Obchodní název: SMAŽÍK S.R.O.

Adresa: SLÁNSKÁ 111 27201 - Kladno
(část)

Telefon: 312248704

e-mail: prodej@smazikkladno.cz

JEEP COMPASS SÉRIE 1 1.4 MultiAir 140k FWD MTX Longitude (674-329-1-000)

Vnější barva: Bílá Alpine (PW3)

Barva interiéru: Černý Textil (1A7)

Číslo kom. obj.: 219564311

Číslo podvozku: JT376647

Emise CO2 (kombinované): 143 g/km A

Spotřeba paliva (kombinovaná): 6.2 l/100 km

Základní cena 664.290 CZK

VÝBAVA

5CA Pastelová barva Bíla Alpine 18.700 CZK

A1A Paket Function 24.000 CZK

AAC Paket Zima 14.900 CZK

TBS Rezervní kolo 6.500 CZK

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 728.390 CZK

SLEVY

Sleva Smažík s.r.o. -179.390 CZK

Cena celkem 549.000 CZK

DPH (21%) 95.281 CZK

Nabídková cena včetně DPH 549.000 CZK
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců (cm3): 1368 Max. výkon (k): 140

Max. výkon (kW): 103 Maximální točivý moment (Nm): 230

Typ paliva: Benzín Převodovka: Manuální

Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km): 6,2 Emise CO2 (g/km): 143

Emisní norma: EURO 6 Délka (mm): 4394

Šířka (mm): 1819 Výška (mm): 1635

STANDARDNÍ VÝBAVA

17X7.0 kola z lehkých slitin + letní pneu

6 reproduktorů

Adaptivní brzdová světla

Aktivní hlavové opěrky

Aktivní systém upozornění na nezáměrné opuštění jízdního pruhu

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

Audioovládání pod volantem

Bluetooth streaming audio

Brake stability control

Časovač zpožděného vypnutí předních světlometů

Černé rámečky světlometů

Chromované rámování oken

DAB rádio

Dálkové ovládání centrálního zamykání s imobilizérem

Denní svícení

Doplňkové boční airbagy pro přední sedadla

Držáky nápojů s osvětlením

ESC Elektronic stability control

El. nastavitelná zrcátka

Elektrická parkovací brzda

Halogénové světlomety

Jack port

Kliky dveří v barvě laku vozidla

Koberec v zavazadlovém prostoru

Kožený volant

Kryty zpětných zrcátek v barvě laku vozidla

Kůží potažená hlavice řadicí páky

LED koncová světla

Manuálně nastavitelné zpětné zrcadlo s funkcí DAY/NIGHT

Manuální klimatizace

Manuální převodovka

Mlhová světla s funkcí osvětlování zatáček

Modelový rok 2018

Možnost deaktivace předního airbagu

Opravná sada pneumatik

Organizér do kufru

Osvětlené kosmetické zrcátko ve slunečních clonách

Osvětlení interiéru vzadu

Osvětlení odkládací schránky spolujezdce

Osvětlení vstupu dveří

Polohovatelná loketní opěrka na středové konzole

Příprava pro dětskou sedačku

Přístrojový panel s 3,5" jednobarevným LED displejem

Protiblokovací systém kol (ABS)

Protiprokluzový systém ASR

Senzor denního / automatického svícení předních světel

Sklopné sedadlo spolujazdca

Sklopné zadní sedadla, dělená v poměru 40:60

Střecha v barvě karoserie - ocelová

Střešní ližiny

Stříbrná hlavice řídicí páky

Systém ochrany proti převrácení vozidla

Systém proti rozkmitání přívěsu

Tempomat

Tónovaná skla oken

UConnect 5" dotyková obrazovka

USB port ve středové konzoly

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru

Varování před čelním nárazem s funkcí zmírnění následků nehody

Vnitřní osvětlení LED

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Výstražní systém pro indikaci snížení tlaku v pneumatikách

Zadní hlavové opěrky (3)

Zadní loketní opěrka s držákem nápojů

Zadní mlhová světla

Zadní parkovací asistent Parksense

Zásuvka 12V

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

����	� 




Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době
schválení typu.
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008.
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle
nařízení (EU) 2017/1152-1153.
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347.

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla.
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA.
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v
doprovodných dokumentech k vozidlu.
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi.

„Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“

Děkujeme za Váš zájem.

Martin Kohout
SMAZIK S.R.O.
SLÁNSKÁ 111 272 01 KLADNO
Telefon: 608955594
e-mail: prodej@smazikkladno.cz

Nabídka je platná do 03.08.2018

Obrázek vozidla je pouze ilustrační
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