SERES 3

Cenník SERES 3
L2

L4

Cenníková cena modelu bez DPH

32 408 EUR

35 742 EUR

Cenníková cena modelu s DPH

38 890 EUR

42 890 EUR

400 EUR

400 EUR

*

*

Príplatková výbava
Metalická farba s DPH
Akcia - Rozšírená záruka¹ 2+2 roky alebo 100 000km
¹ Rozšírená záruka na 2+2 roky alebo 100 000km podľa špecifikácie

Základné parametre
L2

L4

Elektrické vozidlo

Elektrické vozidlo

Samonosná

Samonosná

Dĺžka（mm）

4385

4385

Šírka（mm）

1850

1850

Výška（mm）

1650

1650

Rázvor（mm）

2655

2655

1580/1582

1580/1582

180

180

5

5

18 kWh/100 km

18 kWh/100 km

Kombinovaný dojazd NEDC

405 km

405 km

Kombinovaný dojazd WLTP

301 km

301 km

Dojazd v meste WLTP

329 km

329 km

Druh pohonu
Karoséria

Rozchod kolies（mm）
Svetlá výška (mm）vpredu/vzadu
Počet sedadiel
Kombinovaná spotreba el. energie WLTP

Elektromotor / batériové články
L2

L4

TZ230XSIN107 Synchrónny motor
s permanentným magnetom,
Elektronické riadenie:
Huichuan KTZ35X42S160DFSK

TZ230XSIN107 Synchrónny motor
s permanentným magnetom,
Elektronické riadenie:
Huichuan KTZ35X42S160DFSK

Maximálny výkon（kW)

120

120

Maximálny krútiaci moment (N.m)

300

300

JK35115004 Ternárna lítiová

JK35115004 Ternárna lítiová

53,61

53,61

Rýchlo nabíjanie 0.5 h（20%-80%),
štandardné nabíjanie 8 h（6.6kw）

Rýchlo nabíjanie 0.5 h（20%-80%),
štandardné nabíjanie 8 h（6.6kw）

L2

L4

Automatická prevodovka

Automatická prevodovka

Elektromotor, elektrické ovládanie

Typ batérie
Kapacita batérie (kwh)
Čas nabíjania (h)

Prevodovka
Prevodovka

Podvozok
L2

L4

Uloženie motora / hnaná náprava

Predné uloženie / predný náhon

Predné uloženie / predný náhon

Typ zavesenia predných kolies

MacPherson nezávisle zavesenie

MacPherson nezávisle zavesenie

Typ zavesenia zadných kolies

Nezávisle torzné zavesenie

Nezávisle torzné zavesenie

Predné / zadné kotúčové brzdy

Predné / zadné kotúčové brzdy

Elektronická ručná brzda

Elektronická ručná brzda

Elektrický posilňovač riadenia

Elektrický posilňovač riadenia

Režimy jazdy

Štandardný/Komfort/Šport

Štandardný/Komfort/Šport

Pneumatiky

225/55 R18

225/55 R18

Hliníkové disky

Hliníkové disky

T165/80 R17 Plechový disk

T165/80 R17 Plechový disk

Brzdy
Ručná brzda
Systém riadenia

Disky
Dojazdová pneumatika

Bezpečnosť
L2

L4

"Predný rad: trojbodový pás, predpätie
+ obmedzenie sily; Stredný rad: 3 + 3 + 3,
(predpätie obmedzujúce silu vľavo),
normálny bezpečnostný pás vpravo"

"Predný rad: trojbodový pás, predpätie
+ obmedzenie sily; Stredný rad: 3 + 3 + 3,
(predpätie obmedzujúce silu vľavo),
normálny bezpečnostný pás vpravo"

Vodič + spolujazdec, zvukové+ vizuálne
upozornenie; druhý rad - vizuálne upozornenie

Vodič + spolujazdec, zvukové+ vizuálne
upozornenie; druhý rad - vizuálne upozornenie

ISOFIX，2, dve strany so stredným radom

ISOFIX，2, dve strany so stredným radom

2ks - Vodič a spolujazdec

6ks - Vodič + spolujazdec + bočný
+ bočný vzduchový záves

*

*

Predný - / Zadný *

Predný * / Zadný *

*

*

Diaľkové ovládanie, s centrálnym ovládaním
zadných dverí, ľavé predné dvere so zámkom,
automatické samočinné uzamykanie, kolízne
odomykanie, diaľkové ovládanie
pre zatvorenie okna

Diaľkové ovládanie, s centrálnym ovládaním
zadných dverí, ľavé predné dvere so zámkom,
automatické samočinné uzamykanie, kolízne
odomykanie, diaľkové ovládanie
pre zatvorenie okna

2 kusy inteligentného kľúča

2 kusy inteligentného kľúča

*

*

Bezpečnostné pásy

Upozornenie pripnutia bezp. pásu
Detské sedačky
Airbag
TPMS systém kontroly tlaku v pneu.
Parkovací radar
Elektronická ochrana proti krádeži

Centrálne uzamykanie

Ďiaľkové ovládanie
Protiblokovací brzdový systém (ABS+EBD）

Bezpečnosť
L2

L4

Kontrola stability vozidla (ESP/ESC)
Brzdový asistent（EBA/BAS/BA）
Kontrola trakcie（ASR/TCS/TEC)

*

*

Asistent pre rozjazd do kopca（HAC)

*

*

Rozjazdový asistent（auto-hold）

*

*

Asistent zjazdu z kopca（HDC)

*

*

Spätná kamera

*

*

360° panoramatický rozhľad

-

*

Kamerový záznam jazdy

-

*

Systém záznamu údajov o udalostiach（EDR）

*

*

Vonkajšia výbava
L2

L4

Strešné okno

-

Panoramatické strešné okno

Stojan na batožinu

-

*

Spojler

*

*

Anténa

Žraločia plutva

Žraločia plutva

Stierače

Predné stierače typu AERO,
klasický zadný stierač

Predné stierače typu AERO,
klasický zadný stierač

Chrómový okenný rám

* polovičný rám

* polovičný rám

Vonkajšia rukoväť

Vo farbe vozidla

Vo farbe vozidla

Stĺpec čierne ozdobné diely
s vysokým leskom

Stĺpec čierne ozdobné diely
s vysokým leskom

Typ s tromi pruhmi + logo DFSK,
dekoratívna lišta: chróm

Typ s tromi pruhmi + logo DFSK,
dekoratívna lišta: chróm

Vonkajšie obloženie karosérie
Mriežka
Náraznik
Vzpera motorového priestoru
Dekorácia kabíny
Otváranie zadných dverí

Rovnaké s karosériou auta, s dekoráciou BULE Rovnaké s karosériou auta, s dekoráciou BULE
Ručná vzpera

Pneumatická vzpera

Kabína: * Polovičné balenie
Kryt kabíny: s tepelnou izolačnou
podložkou pre kryt kabíny

Kabína: * Polovičné balenie
Kryt kabíny: s tepelnou izolačnou
podložkou pre kryt kabíny

Kontaktný spínač

Kontaktný spínač

Interiér
L2

L4

Farba interiéru

Technology style

Technology style

Palubná doska

Čierne telo s pochrómovanou výzdobou:
telo na palubnej doske je zapuzdrené
mäkkým obalom, stredná ozdobná doska
je ručne pokrytá obyčajným PVC
a pochrómovaná stredná časť dekoračný
pás je zdobený; klavírna farba výstupu
vzduchu a matná dekorácia krúžku
z chrómu; skrytý airbag

Čierne telo s pochrómovanou výzdobou:
telo na palubnej doske je zapuzdrené
mäkkým obalom, stredná ozdobná doska
je ručne pokrytá obyčajným PVC
a pochrómovaná stredná časť dekoračný
pás je zdobený; klavírna farba výstupu
vzduchu a matná dekorácia krúžku
z chrómu; skrytý airbag

S lakťovou opierkou z ekologickej kože,
čierna, kožený vzor panelu skrinky
lakťovej opierky

S lakťovou opierkou z ekologickej kože,
čierna, kožený vzor panelu skrinky
lakťovej opierky

Interiérový prvok ako obklad predných
a zadných dverí sú potiahnuté tmavo
čiernou ekologickou kožou z PVC Nappa1,
obklady lakťových opierok predných
a zadných dverí sú tmavo čierne
z PVC Nappa1 a kryt spínača je matný

Interiérový prvok ako obklad predných
a zadných dverí sú potiahnuté tmavo
čiernou ekologickou kožou z PVC Nappa1,
obklady lakťových opierok predných
a zadných dverí sú tmavo čierne
z PVC Nappa1 a kryt spínača je matný

-

*

Dvojitá slnečná clona (čierna),
bez zrkadla a svetiel

Dvojitá slnečná clona (čierna),
bez zrkadla a svetiel

Rukoväť matná, bez aretácie

Rukoväť matná, bez aretácie

s tlmením, 3

s tlmením, 3

Lakťová opierka vodiča

Panel interiéru

Púzdro na okuliare
Slnečná clona
Vnútorná rukoväť
Bezpečnostná rukoväť

Interiér
L2

L4

Volant

Multifunkčný, športový, trojramenný,
koža z mikrovlákna s ozdobnými
pochrómovanými prvkami,
v spodnej časti zrezaný
(výškovo nastaviteľný)

Multifunkčný, športový, trojramenný,
koža z mikrovlákna s ozdobnými
pochrómovanými prvkami,
v spodnej časti zrezaný
(výškovo nastaviteľný)

Kombinácia prístrojov

10,25 palcový displej LCD
(prepínanie v čínštine a angličtine)

10,25 palcový displej LCD
(prepínanie v čínštine a angličtine)

Automatická klimatizácia
pre jednu zónu, so zadným
vývodom klimatizácie

Automatická klimatizácia
pre jednu zónu, so zadným
vývodom klimatizácie

Ovládací panel

Ovládací panel

Pred lakťovou opierkou

Pred lakťovou opierkou

Poloha zapaľovača cigariet

Poloha zapaľovača cigariet

2ks, predná ovládacia skrinka

2ks, predná ovládacia skrinka

-

-

Otočný výsuvný volič
elektronického radenia

Otočný výsuvný volič
elektronického radenia

Strop vozidla v čiernom látkovom
poťahu

Čierny látkový poťah panoramatického
strešného okna

Klimatizácia A/C
Ovladací panel klimatizácie
Zapaľovač
12V napajácia zásuvka
USB rozhranie
Popolník
Ovládací mechanizmus radenia
Strop

Interiér
Dekorácia kabíny

Koberce
Zadné plato

L2

L4

Nad A stĺpikom: čierny látkový poťah;
pod A stĺpikom: obklad čierny plast
Nad B stĺpikom: čierny látkový poťah;
pod B stĺpikom : obklad čierny plast

Nad A stĺpikom: čierny látkový poťah;
pod A stĺpikom: obklad čierny plast
Nad B stĺpikom: čierny látkový poťah;
pod B stĺpikom : obklad čierny plast

Textilné

Textilné

*

*

Konfigurácia sedadiel
Konfigurácia sedadiel

Predné sedadlá

Druhý rad sedadiel

Vyhrievanie sedadiel

L2

L4

5 sedadiel，2+3，PVC

5 sedadiel，2+3，PVC

6-smerové elektrické ovládanie sedadla vodiča
(vpredu a vzadu) zadné, uhol operadla, výška),
bez lakťových opierok; 4-smerné elektrické
ovládanie pre spolujazdca (predné a zadné,
nastaviteľný uhol operadla), opierka hlavy
nastaviteľná hore a dole

6-smerové elektrické ovládanie sedadla vodiča
(vpredu a vzadu) zadné, uhol operadla, výška),
bez lakťových opierok; 4-smerné elektrické
ovládanie pre spolujazdca (predné a zadné,
nastaviteľný uhol operadla), opierka hlavy
nastaviteľná hore a dole

Sedák je delený, dá sa vytiahnuť a zložiť,
operadlo sa dá sklopiť v pomere 4/6,
po zložení je možné ho zarovnať s kufrom,
nastaviteľné 3 opierky hlavy,
s podrúčkami / držiakom na pohár

Sedák je delený, dá sa vytiahnuť a zložiť,
operadlo sa dá sklopiť v pomere 4/6,
po zložení je možné ho zarovnať s kufrom,
nastaviteľné 3 opierky hlavy,
s podrúčkami / držiakom na pohár

-

Predný rad

Konfigurácia osvetlenia
Predný hlavný svetlomet

Denné svietenie
Bočné smerové svetlo

Zadné združené svetlá

Zadné hmlové svetlá
Automatické rozsvietenie svetlometov
Interiérové osvetlenie

Výstražná kontrolka otvorených dverí

Tretie brzdové svetlo
Osvetlenie batožinového priestoru

L2

L4

Diaľkové svetlo: halogénové, bez
šošovky Stretávacie svetlo:
halogénové, so šošovkou; S funkciou
oneskoreného vypnutia

Diaľkové svetlo: halogénové, bez
šošovky Stretávacie svetlo:
halogénové, so šošovkou; S funkciou
oneskoreného vypnutia

*

*

LED

LED

Cúvacie svetlo LED
Obrysové svetlá, LED
Ukazovateľ smeru, LED
Brzdové svetlá, LED

Cúvacie svetlo LED
Obrysové svetlá, LED
Ukazovateľ smeru, LED
Brzdové svetlá, LED

Dvojité zadné hmlové svetlá

Dvojité zadné hmlové svetlá

*

*

Predné svetlo na čítanie: 2 svetelné
zdroje, bez spínača strešného okna,
bez spínača slnečnej clony,
s mikrofónom

Predné svetlo na čítanie: 2 svetelné
zdroje, bez spínača strešného okna,
bez spínača slnečnej clony,
s mikrofónom

*

*

Na spoilery piatych dverí LED

Na spoilery piatych dverí LED

* (1)

* (1)

Sklo / spätné zrkadlo
L2

L4

Tónované sklá do zelena
+ stmavené sklá od "B" stĺpika

Tónované sklá do zelena
+ stmavené sklá od "B" stĺpika

Elektrické ovládanie všetkých okien

Elektrické ovládanie všetkých okien

Vo farbe karosérie

Vo farbe karosérie

Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá

*

*

Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

*

*

Elektrické sklápanie vonkajších spätných zrkadiel

-

-

Ručne ovládaná clona

Ručne ovládaná clona

*

*

Okná
Ovládanie okien
Vonkajšie spätné zrkadlá

Vnútorné spätné zrkadlo
Odmrazovanie zadného skla

Multimédia
L2

L4

10,25 palcová dotyková obrazovka
(telefón Bluetooth + rádio FM /
AM ESC, výber viacerých jazykov

10,25 palcová dotyková obrazovka
(telefón Bluetooth + rádio FM /
AM ESC, výber viacerých jazykov

GPS navigácia

bez máp

bez máp

Audio sústava

2

6

Vodič a spolujazdec nemajú
PE pasívny vstup

Vodič a spolujazdec nemajú
PE pasívny vstup

-

*

Štýl ovládača

Štýl ovládača

Štandard / Komfort / Šport

Štandard / Komfort / Šport

Bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov

-

*

Systém výstrahy pred vybočením
z jazdného pruhu (LDWS)

-

*

Varovanie pred čelnou kolíziou (FCW)

-

*

Audio a video systém

Technológie
PE PS Pasívny vstup a pasívny štart
Tempomat
Elektronický posun
Výber jazdného režimu

Konfigurácia pre elektromobily
L2
AC nabíjanie do auta

L4

Európske štandardné konektory a rozhrania

Nabíjací elektronický zámok

*

Zámok nabíjania

*

Elektrický systém proti krádeži

*

Displej pre správu energie

*

Zobrazenie stavu nabíjania

*

Pripomienka chodca pri nízkej rýchlosti

*

Ochrana proti kolízii pri vypnutí

*

Tepelný manažment systému batérií

*

Rekuperácia energie pri plachtení

MP5 s nastavením intenzity rekuperácie energie

Rekuperácia počas brzdenia（RBS）

*

Spôsob otvárania nabíjacieho portu

Elektrický zámok

* Štandardná výbava

|

- bez možnosti voľby

|

O doplnková výbava

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia.
Cenník platný od 1.7.2022 do 30.9.2022

