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  Vesta  SW Cross 
   

 

  
 

motor / prevodovka kompletácia / paket cena 

                        

         Comfort                                            

        Comfort                                          

        Luxe                                                

       Luxe                                                

       Luxe                                              

1.6 l 16V (106 p.s.), 5МТ 	
�                          od              19 890 	

1.6 l 16V (113 p.s.), 5АТ                         od               20 0�0 €

                        od               19 490 	
�                         od               19 990 	

                       od                21 0�0 €
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2023

Ice

€  od 15 490

od 15 490  €

https://example.com
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Stupeň výbavy 

  

Paket   

    Motor Doporučená maloobchodná cena/eur. 
  

 
 

 
 

Bezpečnosť 
Airbag vodiča • 

Airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie • 

Bočné airbagy   

Opierky hlavy, zadné 2 ks. •    

Zadné opierky hlavy 3 ks.   

Upevnenie detskej sedačky ISOFIX • 

Detské zámky zadných dverí • 

Automatické zamykanie dverí na začiatku pohybu • 

Automatické núdzové brzdenie • 

Automatický alarm odomknutia dverí a zrážky • 

Immobilizér • 

Denné svetlá • 

Hmlovky •    

Hmlové svetlá s funkciou smerových svetiel   

Systém núdzového varovania ERA-GLONASS • 

Kotúčové brzdy zadných kolies • 

Protiblokovací brzdový systém s elektronickým rozdelením brzdnej sily (ABS, EBD) • 

Prídavný brzdový systém (BAS) • 

Elektronická kontrola stability (ESC) s funkciou vypnutia • 

Kontrola trakcie (TCS) • 

Asistenčný systém pre horolezectvo (HSA) • 

Ochrana motora a motorového priestoru • 

Interiér 
Palubný počítač  • 

Tipy na radenie prevodových stupňov v zoskupení nástrojov • 

Stredová lakťová opierka s boxom • 

Zadná lakťová opierka     

Zadné sedadlo 60/40 so sklopným operadlom • 

Čalúnenie v kombinácii látka / ekologická koža. Farba (voliteľné) Oranžová / Šedá • 

Kožený volant   

Slnečná clona pre vodiča a spolujazdca so zrkadlom • 

Púzdro na okuliare   

12 V zásuvka • 

12 V zásuvka pre cestujúcich vzadu • 

12 V zásuvka v batožinovom priestore • 

Zadná USB zásuvka     

Dvojitá podlaha batožinového priestoru   

Automatické vypnutie svetlometov   

Atmosférické vnútorné osvetlenie   

Osvetlenie vstupných a výstupných miest v predných dverách   

Komfort 
Elektrický posilňovač riadenia • 

Nastaviteľný volant • 

Nastavenie výšky predného bezpečnostného pásu • 

1.6 l 16V (106 p.s.), 5��
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Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou • 

Vzduchový filter kabíny • 

Ľahko tónované sklo • 

Spevnené tónované zadné okná     

Sklopný kľúč • 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • 

Vonkajšie spätné zrkadlá s elektrickým sklopením     

Elektricky ovládané predné okná • 

Elektricky ovládané okná pre zadné dvere • 

Vyhrievaný volant   

Vyhrievané predné sedadlá •     

Vyhrievané predné sedadlá 3-stupňové (v pohodlí pre AT a zimu) • 

Vyhrievané zadné sedadlá     

Elektrické a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá • 

Vyhrievané čelné sklo  

Zadné parkovacie senzory • 

Zadná parkovacia kamera    

Dažďový a svetelný senzor   

Klimatizácia •    

Klimatronic   

Chladiaci box • 

Tempomat a obmedzovač rýchlosti • 

Multifunkčný volant • 

Audio systém (4,3 "monochromatický displej, FM / AM s RDS, USB, karta SD, AUX, Bluetooth, 
handsfree), 4 reproduktory • 

  

Multimediálny systém s navigáciou (7-palcový farebný displej s dotykovým displejom, FM / AM s RDS, 
USB, karta SD, AUX, Bluetooth, hands free), 6 reproduktorov 

   

Exteriér 
Vonkajšie spätné zrkadlá s bočnými smerovými svetlami  • 

Vonkajšie zrkadlá vo farbe karosérie • 

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie • 

Základné strešné nosiče • 

Spojler • 

Okrasná koncovka výfuku • 

17 '' kolesá z ľahkej zliatiny • 

15 '' rezervné koleso na dočasné použitie • 
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Farebná škála modelov 

Biela    221 
Oranžová Mars   130 
 Červená   195 
 Hnedá   246 
Šedo-béžová  247 
Svetlo-modrá  476 
Šedo-modrá   496
Šedá   608
Čierna    653 
Strieborná   691

 
 
Technické parametre 

 
Motor, prevodovka 

Dĺžka /šírka / výška po anténu, mm  4424 / 1785 / 1537 

Svetlá výška, mm  203 

Maximálny výkon, Kw (p.s.) / ot. min. 78 (106) / 5800 90 (122) / 5900 83 (113) / 5500 

Maximálny krútiaci moment, Nm / ot. min. 148 / 4200 170 / 3700 152  / 4000 

Doporučené palivo  benzín 95  

Maximálna rýchlosť, km/h 178 180 170 

Zrýchlenie 0-100 км/ч, с 12,6 11,2 12,2 

Priemerná spotreba, л/100 км 7,5 7,9 7,4 

Typ prevodovky 5МТ 5МТ АТ 

Rozmery pneumatík   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6l 16V (106 p.s.), 5МТ 1.� l 16V (122 p.s.), 5МТ 1.6l 16V (113 p.s.), 5АТ
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205/50 R17 (93/89, W/V)

príplatok 300 €

príplatok 300 €

príplatok 300 €
príplatok 300 €
príplatok 300 €
príplatok 300 €
príplatok 300 €
príplatok 300 €
príplatok 300 €




