57 590

643.02 EUR/mēn.

EUR

Mēneša maksājums

Cenā iekļauts PVN 21%

Citroen e-Spacetourer Live

Odometra rādījums:
Pirmās reģ.datums:
Ātrumkārba:
Degviela:
Motors:
Šasijas numurs:

Krāsa:
Virsbūves tips:
Tehniskā apskate:
Piedziņa:
Jauda:
Akta numurs:

1 km
01.04.2022
Automāts
Elektro
75 KWH Elektro
100% elektro

Aprīkojums

Automašīna pieejama pasūtīšanai

Privātpersonām pieejams atbalsts kas var būt kā pirmā iemaksa 4500 eur
Valsts atbalsts - 4500 eur
papildus
Karlo Motors atbalsts 1210 eur
Diapazons līdz 330 kilometriem (WLTP)
Trīs braukšanas iespējas - ECO / NORMAL / POWER
Trīsfāzu borta lādētājs 11 kw
ABS bremzes
ESP - elektroniskā stabilitātes kontrole, ASR vilces kontrole
Imobilaizers
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni
Sānu drošības spilveni
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
Elektroniskā rokas bremze
Stop&Start automātiska dzinēja izslēgšanas un iedarbināšanas sistēma
Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu, 1 tālvadības pults
Stūres augstuma un attāluma regulēšana
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Balts
Mikroautobuss
01.04.2024
Priekša
100Kw/136 zs

Regulējami galvas balsti
Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas
Labās puses + kreisās puses bīdāmās durvis
Durvju aizslēgšana no salona
Bagāžas nodalījums, apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un apskalotājs
Tonēti sānu logi un aizmugurējais logs
Plastmasas salona paklājiņš
Automātiskie dienas gaitas lukturi
12V kontakligzda
Priekšējās durvīs esošie pudeļu turētāji
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
1/3-2/3 nolokāmas sēdvietas 2. un 3. rindā
Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori
Radio, 7 collu skārienekrāns, vadības ierīces uz stūres, Mirror Screen funkcija, Bluetooth, USB
LED dienas gaitas lukturi
Miglas lukturi
8 skandas
Elektriski vadāmi priekšējie logi
Elektroniski regulējami apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana, salona spoguļa aptumšošanās funkcija
USB kontakligzda, piesmēķētājs
Virsbūves krāsas ārējie durvju rokturi
Virsbūves krāsas sānu apdare
17 collu riteņi, 225/55R17 dekoratīvie diski
Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

Kontaktinformācija:
Jānis Pumpurs
Korporatīvo klientu projektu vadītājs
Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126011160
janis.pumpurs@karlomotors.lv

Kārlis Mošenkovs
Jaunu automašīnu reģionālais tirdzniecības konsultants
Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126566407
karlis.mosenkovs@karlomotors.lv
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