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Лак Металик
ESP - електронна стабилизираща програма

Посочените в тази листа цени и данни отговарят на наличната информация към момента на отпечатването. "Оникс Авто" си запазва правото на промени без предварително известие. "Оникс 

Авто" не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Ценовата листа важи от 01.01.2013г. Всички цени са в лева с включен 20 % ДДС. Към автомобила се дължи Държавна екотакса в 

размер на 132 лв.с ДДС. При закупуване на нов автомобил, моля потърсете точна информация за оборудването и актуалните промоционални кампании.

Удължена Гаранция: 3 + 2 год. или 100 000 + 50 000 км., 6 год. срещу пробив от ръжда, безплатна 24 часова пътна помощ в случай на техническа неизправност през първите 36 месеца на 

гаранцията.

* огледала в сенниците за предните седалки

* задно стъкло с отопление и чистачка

* черна решетка на радиатора

* външна дръжка на багажния отсег в цвета на купето

* централна конзола в цвят "dark argent metallic paint"

* външни дръжки и странични огледала, цвят черен

Цена
645 лв
274 лв

* централно заключване с дистанционно управление

Код
9M2
FX3

* сервоусилвател на волана без променлив ход

* имобилайзер

1EP48 CK5D

Ниво на изпъление "LS +" (в допълнение към LS)

* предни дискови и задни барабанни спирачки

* 5 - степенна механична скоростна кутия

* ремонтен комплект за смяна на гума

1ER48 Eo5R

1EQ48 CK5M

60 kW/ 81к.с.

* черни инструменти в арматурното табло

* брони в цвета на купето

* заден капак - откючване с ключ

* радиоинсталация с два високоговорителя

* спойлер в задната част на купето

* ръчно регулируема шофьорска седалка във височина, 2 степени

* Isofix система за закрепване на детска седалка

* сенници ( за шофьора с огледало и капак)

* електрически регулируеми огледала с отопление

* предни и задни ел.стъкла (за Eo5D)

* ръчно сгъваеми и регулируемо странични огледала

* ръчно регулируеми предни и задни стъкла

* регулируеми във височина фарове

* тапицерия текстил, цвят черен

* релси на тавана

* активни предни предпазни колани

* 3-точкови предпазни колани за задните места

* климатик с поленов филтър за купето

* 6 възд. възглавници - предни, странични и тип "Завеси"

* черен волан с три спици

* стоманени джанти с тасове 13" и гуми 155/80 R13

* чекмедже за вещи под предна дясна седалка

* удължен заден спойлер

* джоб за вещи на гърба на предна дясна седалка

* индикатор за непоставени предпазни колани

* парктроник, задна броня* дневни светлини

* предни електрически стъкла

* трета стоп светлина

* централно заключване управлявано от ключа

* четири високоговорителя

* радио CD MP3 Player с USB вход

* покривало за товарния отсек с окачвачи

МТ5

* LED трета стоп светлина

* тапицерия - сива със светло сиви орнаменти

* външни дръжки и странични огледала в цвета на купето

Ниво на изпълнение "LTZ"(в допълнение към "LT +")

* сиви инструменти в арматурното табло

Ниво на изпълнение "LT + " (в допълнение към "LT")

* бордкомпютър

* алуминиеви джанти с тасове 14" и гуми 165/65 R14

20 634 лв

20 869 лв

Ниво на изпълнениен "LS"

* ABS - антиблокираща система на спирачките

1EQ48 Eo5D Бензин

Бензин

* халогенни фарове за мъгла

Ниво на изпълнение "LT" (в допълнение към "LS +")

Допълнително Оборудване

* инфодисплей

* допълнително осветление в купето

* решетка на радиатора с хромирана лайсна

* пепелник със запалка без осветление

* волан с три спици и две сиви капачки

* сребрист многофункционален инфодисплей и скоростомер

19 578 лв

ул."Магистрална"29

19 128 лв50 kW/ 68к.с.

Chevrolet Spark Facelift MY 2013 (5 врати)

1EB48 CK56 50 kW/ 68к.с.

Spark "LT" 1.0 DOHC

60 kW/ 81к.с.

Стандартно Оборудване

* делима облегалка на задната седалка в съотношение 60/40

Spark "LT +"  1.0 DOHC

Spark "LT +"  1.2 DOHC

Spark "LTZ"  1.2 DOHC

50 kW/ 68к.с.

МТ5

"Оникс Авто"ООД

* шест високоговорителя

* наклоняем волан

* избор от три цвята за интериора

* халогенни фарове за мъгла тип "прожектор"

* предна и задна броня, спортни

* регулиране на предпазния колан във височина за шофьора

* радиоуправление от  волана

5000 Велико Търново

Официален вносител

Spark "LS" 1.0 DOHC                

/без климатик/

Модел Мощност

50 kW/ 68к.с.

GMUD код

1EB48 CK52

Гориво

Бензин

Бензин

Бензин

Цена

17 642 лв

Скоростна 

кутия

МТ5

МТ5

18 541 лв

Spark "LS +" 1.0 DOHC

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

Бензин

Бензин

МТ5

МТ5

МТ5 20 262 лв

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

Среден разход на 

гориво и емисии

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

5.1 л./100 км.                                        

119 гр./км.

1EQ48 CK5O

50 kW/ 68к.с.

Spark "LS" 1.0 DOHC


