
Mitsubishi ASX MY19, INTENSE PLUS, 2019Mitsubishi ASX MY19, INTENSE PLUS, 2019
1.6 MIVEC, benzyna, 1590 cm1.6 MIVEC, benzyna, 1590 cm33, 117 KM, CZERWONY METALIZOWANY, 117 KM, CZERWONY METALIZOWANY

KalkulacjaKalkulacja Według cen katalogow ychWedług cen katalogow ych

Samochód 88 990,00 PLN

Lakier metalik 2 300,00 PLN

Podsumow aniePodsumow anie Wybrany samochód: 88 990,00 PLN

Wybrane opcje razem: 2 300,00 PLN

Akcesoria: 0,00 PLN

Wartość oferty: 91 290,00 PLN

W yposażenie s tandardowe pojazduW yposażenie s tandardowe pojazdu

Audio i komunikacja:Audio i komunikacja:
Radioodtw arzacz 2DIN CD/MP3
Sterow anie systemem audio na kierow nicy
Gniazdo USB
6 głośników

Bezpieczeństw o:Bezpieczeństw o:
Czołow e i boczne poduszki pow ietrzne dla kierow cy i pasażera
Kurtynow e poduszki pow ietrzne
Kolanow a poduszka pow ietrzna dla kierow cy
System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASC + TCL)
System w spomagania ruszania pod górę (HSA)
System ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamow ania EBD
Czujniki parkow ania z tyłu

Komfort i w ygoda:Komfort i w ygoda:
Klimatyzacja automatyczna 1-strefow a
Tempomat ze sterow aniem na kierow nicy
Zdalnie sterow any zamek centralny
Elektrycznie sterow ane szyby (przód/tył)

Opony i koła:Opony i koła:
Opony 215/70R16 z felgami aluminiow ymi 16 cali
Zestaw  napraw czy + podnośnik

Ośw ietlenie i w idoczność:Ośw ietlenie i w idoczność:
Przednie ref lektory halogenow e
Przednie ref lektory przeciw mgielne
Św iatła do jazdy dziennej LED
Św iatła mijania z czujnikiem zmierzchu
Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu
Ośw ietlenie w nętrza w  podsufitce z przodu
Ośw ietlenie w nętrza w  podsufitce z tyłu
Ośw ietlenie przestrzeni bagażow ej

Elementy zew nętrzne:Elementy zew nętrzne:
Podgrzew ane i elektrycznie regulow ane lusterka boczne
Chromow ane w ykończenie osłony chłodnicy
Dolna listw a zderzaka w  kolorze czarnym



Chromow ane obramow anie okien
Chromow ana końców ka układu w ydechow ego
Antena dachow a w  kształcie płetw y rekina

Elementy w ew nętrzne:Elementy w ew nętrzne:
Materiałow a tapicerka siedzeń
Regulacja w ysokości siedzenia kierow cy
Kieszeń w  oparciu siedzenia pasażera
Skórzane obszycie kierow nicy i gałki dźw igni zmiany biegów
Regulacja kierow nicy w  dw óch płaszczyznach
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