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LODGY Stepway Blue dCi 115

Listaár

Kedvezmény *

Kedvezményes ár

6 839 000 Ft

2 500 000 Ft

4 339 000 Ft

https://www.daciakeszletrol.hu/lodgy-stepway-blue-dci-115-v24293/
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Szín:
Jégfehér
Autó jelenlegi helye:
CarNet Triplex Budakalász, Budakalász
Azonosító:
75439
Üzemanyag:
Gázolaj
Beltér színe:
Stepway belső harmónia
Szériafelszereltségek:
16" acél keréktárcsák STEPWAY dísztárcsával; Hidraulikus szervokormány; Emelkedőn elindulást segítő rendszer; ABS
vészfékrásegítő rendszerrel; ISOFIX rögzítési rendszer a második üléssor ülésein; Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon
kikapcsolható); Oldallégzsákok elöl; Stepway üléskárpit; 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla; Külön-külön előredönthető
és kiszerelhető ülések a harmadik üléssorban; Levehető kalaptartó; Első ködfényszórók; Hosszanti tetősín (fekete és szaténfényű);
Hátsó parkolóradarok; Tolatókamera; Manuális klímaberendezés; Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb; Tempomat
sebességszabályozó és -korlátozó; Elektromos ablakemelők elöl (impulzív a vezetőoldalon); Hátsó elektromos ablakemelők;
Kihajtható ablak a 3. sorban; Távirányítós központi zár; Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök;
Gyermekfigyelő tükör, lehajtható asztalkák a második üléssorban; Első könyöktámasz; Magasságban állítható kormány;
Magasságban állítható vezetőülés és biztonsági övek; MEDIA NAV Evolution: 7" érintőképernyős multimédia rendszer, gyári
navigáció, vezetékes okostelefon-tükrözés, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító
További opciók, felszereltségek:
Ülésfűtés az első üléseken, Bővített K-Európa térkép, Pótkerék
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* A feltüntetett kedvezmény a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, 2022.03.17. napjától a
készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel. A
támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. A rendszerben egy e-mail címről legfeljebb 2 gépjárművel kapcsolatos
érdeklődés lehetséges. A gépjárművek megjelenítése kizárólag tájékoztató jellegű. A feltüntetett árak csakis az adott gépjárműre,
kizárólag 2022. május 23-tól és a készletek erejéig érvényesek. A feltüntetett árak személyautó esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t és a
regisztrációs adót. Ezen internetes oldalak az egyes Dacia márkakereskedések raktárkészletén található Dacia gépjárművek
bemutatására szolgálnak. A raktárkészlet változása miatt nem tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott gépjármű elérhetőségét. A
jelen internetes oldalon feltüntetett információk nem tekinthetők szerződéskötési ajánlatnak, és a kitöltött adatlap elküldése nem
tekinthető gépjárműrendelésnek, kizárólag érdeklődésnek. A kiválasztott gépjármű eladásával kapcsolatos konkrét feltételekről az
Ön által kiválasztott Dacia márkakereskedés nyújt felvilágosítást. A márkakereskedés munkatársai a kitöltött adatlap elküldésétől
számított 12 munkaórán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Lodgy vegyes fogyasztás l/100km: 4,7 - 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124 - 133. Logan vegyes fogyasztás l/100km: 5,3 - 7,3; CO2-kibocsátás
g/km: 106 - 127. Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 5,1 - 7,7; CO22-kibocsátás g/km: 106 - 145. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt.
Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási
helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az
időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások,
valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.
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