
Výbava Vozidla
CEED SW 1,6 CRDI MHEV IM6 GOLD+

Bezpečnosť
  Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

  Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel

  LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary)

  HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)

  DAW+ (systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou upozornenia na rozjazd vozidla vpredu)

  FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci automobily/chodcov)

  ISG (Štart/Stop systém)

  Imobilizér

  Alarm

  ISOFIX uchytenie detskej sedačky

  TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)

  Bočné airbagy predných sedadiel, hlavové airbagy

  Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie)

  ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca)

Interiér
  Organizér batožinového priestoru

  12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

  12V elektrická zásuvka na palubnej doske

  USB nabíjací port na palubnej doske

  Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

  Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca

  Palubný počítač so 4,2" LCD displejom "Supervision"

  Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom (Smart key)

  Dvojzónová automatická klimatizácia

  Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

  Elektrické ovládanie predných a zadných okien

  Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov

  Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

  Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky

  Vyhrievané predné sedadlá a volant

  Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)

  Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca

  Látkové čalúnenie sedadiel
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Výbava Vozidla
CEED SW 1,6 CRDI MHEV IM6 GOLD+

  Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

  Volič jazdného režimu (len pre prevodovku iM6 a 7DCT)

Exteriér
  Predpríprava na montáž ťažného zariadenia

  Strešné lyžiny

  Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním

  Zadné parkovacie senzory

  Ozdobná chrómová lišta bočných okien

  Zatmavené sklá od B-stĺpika

  Tónované sklá

  Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

  Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

  Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

  Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

  Dažďový senzor

  Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)

  LED zadné kombinované svetlá

  LED denné svietenie

  Predné hmlové svetlomety

  Predné halogénové svetlomety projektorového typu

  Dojazdové rezervné koleso (Sada na opravu pneumatík pre 1,6 CRDi MHEV)

  17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 225/45 R17)

Multimedia
  Rádio s 8" dotykovým LCD displejom, USB vstup, 6 reproduktorov

  Ovládanie audiosystému na volante

  Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto

  DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania

  Bluetooth handsfree sada
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Technické údaje vozidla
CEED SW 1,6 CRDI MHEV IM6 GOLD+

Ceed SW 1,6 CRDi MHEV

motor preplňovaný vznetový štvorvalec

prevodovka 6-stupňová inteligentná manuálna prevodovka s elektronickým

ROZMERY / HMOTNOSTI /
dĺžka / šírka / výška [mm] 4 605 / 1 800 / 1 465

rázvor [mm] 2 650

rozchod vpredu / vzadu [mm] 1 559 / 1 567

predný / zadný previs [mm] 885 / 1 070

svetlá výška [mm] 140

priemer otáčania [m] 10,6

pohotovostná hmotnosť [kg] 1 380 - 1 500

maximálna prípustná hmotnosť [kg] 1 930

maximálne prípustné zaťaženie strechy [kg] 80

príves brzdený [kg] 1 200

príves nebrzdený [kg] 600

batožinový priestor [l] 512 / 1 581

PARAMETRE MOTORA
zdvihový objem [cm3] 1 598

rozvod reťaz

vŕtanie / zdvih [mm] 77 / 85,8

kompresný pomer 15,9:1

typ vstrekovania priame

maximálny výkon [kW (k) / ot./min] 100 (136) / 4 000

maximálny krútiaci moment [Nm / ot./min] 280 / 1 500 - 3 000

DYNAMIKA A SPOTREBA
maximálna rýchlosť [km/h] 200

zrýchlenie 0 - 100 km/h [s] 10,4

spotreba [l/100 km] (kombinovaná)* 4,5 - 4,8

spotreba [l/100 km] (nízka)* 4,8 - 5,4

spotreba [l/100 km] (stredná)* 4,3 - 4,6

spotreba [l/100 km] (vysoká)* 4,0 - 4,4

spotreba [l/100 km] (extra vysoká)* 4,9 - 5,2

priemer CO2 [g/km]* 118 - 127

typ paliva (minimálne oktánové číslo) NM
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Technické údaje vozidla
CEED SW 1,6 CRDI MHEV IM6 GOLD+

objem palivovej nádrže [l] 50

objem AdBlue® nádrže [l] 12

*Spotreba paliva podľa metodiky WLTP

  CVVT - kontinuálne variabilné časovanie ventilov
  CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail
  VGT - variabilná geometria lopatiek turbodúchadla

Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia
netechnické činitele a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne
otepľovanie.

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

ROZMERY (mm)
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