ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТОМБОЛА BRI4KA
FIAT TIPO Easy 1,4 95CV

* Снимката е илюстративна

Технически характеристики:



















Двигател
Брой клапани
Скоростна кутия
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Ускорение от 0-100км/ч
Максимална скорост
Разход на гориво:
Градски цикъл
Извънградски цикъл
Смесен цикъл
CO2 емисии (g/km)
Стандарт за вредни емисии
Размери в мм:
Дължина
Широчина
Височина
Междуосие в мм.
Брой места
Обем на тования отсек в dm3:
Собствена маса
Обем на резервоара
Брой врати

бензинов с работен обем – 1368 см3
16 (по 4 на всеки цилиндър)
6 степенна механична скоростна кутия
70 kw (95 к.с.) / 6000 оборота/мин
127 Nm при 4500 оборота/мин
11.5 сек
185 км/ч
7.7 л/100 км.
4.6 л/100 км.
5.7 л/100 км.
133
EURO 6W
4532
1792
1497
2636
4+1
520
1225
45 L
4

мм
мм
мм
мм
кг.

Ниво на оборудване Easy:




Две предни предпазни въздушни възглавници
Две странични предпазни въздушни възглавници
Две прозоречни предпазни въздушни възглавници























ABS с EBD
Климатик с поленов филтър
Предни електроуправляеми стъкла
Eлектроусилвател на волана
Регулиране на волана по височина и дълбочина
Централно заключване
Дистанционно управление на централното заключване
Динамичен контрол на стабилността VDC, включително функция за стабилизация на ремарке
Система, против потегляне в наклон - Hill holder
Система за отчитане на налягаето в гумите TPMS
Два задни подглавника
Брони в цвета на купето
Механично управление на външните огледала
Извод 12v
Пълноразмерна резервна гума
Отопляемо задно стъкло
Регулиране на фаровете по височина
Сензор за външната температура
Защитна кора под двигателя
Стоманени джанти 15" (195/65 R15)
Дневни светлини

Допълнително оборудване:











Задни електрически стъкла
Електроуправляеми и отопляеми външни огледала с функция за размразяване
Фарове за мъгла
Кожен волан
Мултифункционален волан
Задни сензори за паркиране
Боя металик - червен (716)
Uconnect VP1 Аудио система с LCD дисплей, USB и AUX без CD, двоен тунер, 6 говорителя и Bluetooth система
Пакет "Комфорт" - регулируема по височина седалка за водача и преден подлакътник
Външни огледала в цвета на купето

*Снимката е илюстративна

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА
Допълнителни разходи:

Продуктова такса 146,00 лв. с ДДС. Платима при доставката на автомобила. Необходима за
регистрация.

Гаранционен срок:

На автомобила – 36 месеца (3 години) или 150 000км, което настъпи първо;
Възможност за удължаване на гаранцията до 9 години или 300 000 км.;
На боята – 36 месеца;
Срещу корозия – 8 години;

