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Комплектація
top

Безпека
3-точкові ремені безпеки задніх сидінь для трьох пасажирів; з н +мяннавудага

+мяннавудаган з ;ьнідис хіндереп икепзеб інемер івокчот-3
Дитячий замок +
Додатковий стопсигнал +
Іммобілайзер +

+xiF OSI ьнідис хичятид ялд яннелпірК
Подушка безпеки водія +
Подушка безпеки пасажира +
Автовмикання світла фар у темряві +

+мьлаг аметсис аньлавуколбитна - .S.B.A
Система допомоги при гальмуванні +
Комфорт
Бортовий комп'ютер +
Електропідсилювач керма з системою зміннення зусиль в залежност і від швидкості +

+ілатнозирог оп ясьтєюлугер ощ ,акнолок авомреК
Кондиціонер +
Коректор напрямку світла фар +
Підвищена до стандартної підвіска +
Підігрів заднього вітрового скла +

+яннавуноіциднок иметсис ртьліф йиняртівоП
+)ППКМ ялд икьліт( відалирп іленап ан ічадереп їочобор кичжакоП
+мокситан миндо уторовоп кичжакоп йинйіртоП
+юотосив аз яідов яннідис яннавюлугеР

Склопідйомники передніх дверей +
Брелок управління ЦЗ +

+онйіцнатсид ясьтююлугер ощ ,алакрезд іншінвоЗ
Підігрів зовнішніх дзеркал +
Підігрів керма +
Підігрів передніх сидінь +

+урогв ат зинв мяннедевод з яідов іревд кинмойдіполкС
Склопідйомники задніх дверей +
Тахометр на панелі приладів +
Управління магнітолою на кермі +

+"яннатівирП" ат )раф янненкмив акмиртаз( "троксЕ" яіцкнуФ
Центральний замок +
Інтер'єр

+хакризок хинчяноситорп у алакрезД
+04:06 іннешондів і ясьтєудалкс ощ ,яннідис єндаЗ
+іннеліддів умонжагаб ат інолас в яннелтівсо ипмаЛ

Полиця в багажному відділенні +
Попільничка та прикурювач +
Розетка на консолі 12В +

+"морх діп" інешарк ,урє'ретні итнемелЕ
Кармани позаду сидінь +

+ППК икчур ат амрек юорікш яннелбодзО
+арижасап огоьндереп мяннідис діп йечер ялд акдялхуШ

Екстер'єр
Денні ходові вогні (LED) +
Бампера кольору кузова +
Задні протитуманні ліхтарі +
Зовнішні дзеркала кольору кузова +

+авозук уроьлок йеревд икчур іншінвоЗ
+сілок иксид ан икапвок інрімзоронвоП
+алкс огоьндаз мечавимо з чавущичоолкС

Сталеві диски 14" та шини 165/60 R14 зі зменшеним опором котінн +ю
+)"41D 07/501T( оселок енсапаз евосачмиТ
+анавоморх иктішер їонротаідар акдалкан анвитарокеД

Передні протитуманні фари +
Аудіосистема
Антенна 180мм +

+хяревд хіндаз у икіманид 2 + хяревд хіндереп у икіманид 2
Магнітола типорозміру 2 DIN з RDS-радіо, CD-плеєром з підтримко +3PM ю
Роз'єми AUX та USB +
Доступні варіанти
Picanto 5дв хетчбек / 1.2 бензин / 4АT ●

Технiчнi характеристики
кинмє’боондо йинревд-5авозук пиТ

)вінапалк 61 ,ирднілиц 4( CHOD 2.1нугивД
Об'єм 1248

0006 / 58.вх.бо/.с.к ,ьтсінжутоП
0004 / 321.вх.бо/мН ,тнемом.турК

КПП 4АТ
с їончерепоп моротазілібатс із ,носреФ-каМ упитяндереп аксівдіП тійкості 

аклаб анйісроТяндаз аксівдіП
53л ,каб йинвилаП

142 Ø івоксид імєюлитнеВіндереп амьлаГ
081 Ø іннабараБіндаз амьлаГ

078 / 058гк ,)нім( асам анеждяропС
069 / 559гк ,асам аньламискам амитсупоД

007гк ,имамьлаг з уткє'бо яннавурискуб асам амитсупоД
361г/мк ,ьтсікдивш аньламискаМ
4,31с ,г/мк001 од нігзоР

Гальмівний шлях ненавантаженого автомобіля 
(з АБС) з 100 до 0 км/г, м 41,2

9,4м ,уторовзор суідаР
Споживання палива (літрів на 100 км):

2,7 дівлкиц йикьсіМ   
   Траса від 4,7

6,5 дівлкиц йинавонібмоК   
)819( 292л ,)ьнідис ідяр ум-2 умонедалс ирп( акинжагаб тсімВ

Розміри, мм:
   Довжина 3595
   Ширина 1595
   Висота 1480
   Колісна база 2385

241снерілк йиньламініМ   

Сигнальний червоний Дикий медБлакитний Србло Кава МоккоПов тряний б лий Косм чний чорний Титановий Зоряний шляхРожево-червоний

Кольори

Ваш дилер: Київ, Столичне шосе, 90
www.avtocentr.com.ua

Примітка: виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. 
Дзвінки зі стаціонарних телефонів та мобільних телефонів – згідно тарифів операторів. 
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