Hyundai dāvā 5000 € atlaidi iegādei.
Izvēlies hibrīdu, plug-in hibrīdu vai elektrisko automašīnu.

IONIQ Hybrid Style

IONIQ Plug-in Style

Īpašā cena 23 990 €

Īpašā cena 30 990 €
Cena 35 990 €

Cena 28 990 €
• Kombinētais patēriņš 4,5 – 4,6 l/100 km
• CO2 emisijas 102 – 105 г / км (WLTP)
• Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju
• Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
• Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 2 atmiņas slotiem
• Dubulti LED priekšējie lukturi
• Apsildāma stūre ar ādas apdari, kā arī svara un attāluma
regulēšanas iespēju
• Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
• FCA frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma ar gājēju/
riteņbraucēu noteikšanas funkciju
• Atpakaļskata kamera
• Kontroles mērinstrumentu panelis ar 7,0” informācijas displeju
• Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem
Piesakies testa braucienam!

Cenu lapa

• Kombinētais patēriņš 1,1 l / 100 km
• CO2 emisijas 26 g/km
• Darbības diapazons, izmantojot elektrību (WLTP) 52 km
• Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju
• Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
• Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 2 atmiņas slotiem
• Dubulti LED priekšējie lukturi
• Apsildāma stūre ar ādas apdari, kā arī svara un attāluma
regulēšanas iespēju
• Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
• FCA frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma ar gājēju/
riteņbraucēu noteikšanas funkciju
• Atpakaļskata kamera
• Kontroles mērinstrumentu panelis ar 7,0” informācijas displeju
• Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem
Piesakies testa braucienam!

Cenu lapa

IONIQ Electric Style

KONA Hybrid Style

Īpašā cena 36 990 €

Īpašā cena 23 990 €

Cena 28 990 €

Cena 35 990 €

• Darbības diapazons, izmantojot elektrību (WLTP) 311 km
• Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju
• Apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
• Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 2 atmiņas slotiem
• Dubulti LED priekšējie lukturi
• Apsildāma stūre ar ādas apdari, kā arī svara un attāluma
regulēšanas iespēju
• Navigācijas sistēma ar 10,25” skārienekrānu
• Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)
• FCA frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma ar gājēju/
riteņbraucēu noteikšanas funkciju
• Atpakaļskata kamera
• Kontroles mērinstrumentu panelis ar 7,0” informācijas displeju
• Akumulatora apsildes sistēma
• Solārais vējstikls un priekšējie sānu logi ar aizsardzību pret UV stariem
Piesakies testa braucienam!

Cenu lapa

• Kombinētais patēriņš 5,4 l / 100 km
• CO2 emisijas 122 g/km
• Inteliģentā kruīza kontrole
• 18″ divu toņu vieglmetāla diski
• Inteliģentās atslēgas (SmartKey) sistēma un iedarbināšanas poga
• Displeja projekcija uz vējstikla
• Qi bezvadu viedtālruņa uzlāde
• Apsildāma stūre
• Joslas maiņas palīgsistēma
• Atpakaļskata kamera ar dinamiskām kontroles līnijām
• Tālo gaismu palīgsistēma
• LED tuvo un tālo gaismu lukturi
• Frontālu sadursmju novēršanas palīgsistēma
• Elektriskā stāvbremze

Piesakies testa braucienam!

Cenu lapa

RIHARDS MEŽOKS
Hyundai, Isuzu, Ssang Yong, Suzuki
zīmolu vadītājs

EDGARS LUBĀNS
Hyundai, Isuzu, Ssang Yong, Suzuki
automašīnu pārdevējs

+371 25 776 618
rihards.mezoks@autobrava.lv

+371 25 773 367
edgars.lubans@autobrava.lv

TOMS PELČERS
Hyundai, Isuzu, Ssang Yong, Suzuki
automašīnu pārdevējs

ROBERTS GARANČS
Hyundai, Isuzu, Ssang Yong, Suzuki
automašīnu pārdevējs

+371 28 342 627
toms.pelcers@autobrava.lv

+371 27 826 672
roberts.garancs@autobrava.lv

Autobrava, SIA
Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021

tālr. +371 671 462 55, info@autobrava.lv
www.autobrava.lv, facebook.com/autobravalv

