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5000 Велико Търново

GMUD КОД

1WC69 R96B

1WC69 MQ6A

1WE69 R96H

1WE69 RBFI

1WE69 MQ6J

1WE69 MEFK

1WG69 R96O

1WG69 RBFP

1WG69 MQ6M

1WG69 MEFN

352 лв

Ниво на оборудване "LS"

Допълнително Оборудване

/XAZI/ LTZ Remote start pack - Безключово запалене на двигателя
/CF5/ Електрически шибедах (за LT и LTZ)
/UEY/ LTZ Navi Pack - Навигационна система с Memory Card и Touch Screen
Лак металик

Цена с ДДС
782 лв

1 467 лв
1 076 лв

Електрическа паркинг спирачка с индикатор на таблото

Наклоняем волан с три спици

Бордкомпютър

Чистачки с променлив интервал

Кожен волан с три спици и радиоуправление

Черна радиаторна решетка с хромирана лайсна 

DCS – система за стабилност при спускане

EBD - електронно преразпределение на спирачното усилие

Халогенни предни светлини

Автоматично заключване на вратите при потегляне

Система за освобождаване на педалите при удар

Предни и задни дискови спирачки

Ляти алуминиеви джанти 17” с гуми 225/55 R17

Централно заключване с дистанционно управление

Алармена система

Климатик с поленов филтър

ABS – антиблокираща система на спирачките

ESC - електронна стабилизираща програма и TCS - тракшън контрол

HLS - асистент за потегляне в наклон

BAS - спирачен асистент

Допълнително към цената на всеки автомобил се дължи продуктова такса в размер на 132 лв с ДДС

Оникс Авто ООД си запазва правото на промени в цените и спецификациите на предлаганите автомобили.

Chevrolet Malibu MY 2012 

Chevrolet Malibu - Стандартно Оборудване

6 - степенна механична скоростна кутия

Въздушни възглавници -предни, странични и тип "завеси"

Бутон за деактивиране на предна дясна и странична възглавница

Електрическо сервоуправление на волана с променливо усилие

Подлакътник между предните седалки на плъзгач с поставка за чаши Шофьорска седалка и ляво огледало с памет на позицията

Отопляемо задно стъкло

Isofix система за поставяне на детско столче

Дистанционно отваряне на багажника

Двутонов клаксон

Автоматични светлини със светлинен датчик

Огледала в сенниците с осветление

Подлакътник между задните места с ниша

Делим гръб на селката на втори ред в съотношение 60/40

Кожена топка на скоростния лост Автоматично регулиране нивото на фаровете

Имобилайзер

Ниша за монети и карти

Сигнал за незакопчани колани на 5-те места

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

Система за следене налягането на гумите

Двузонов климатроник със сензор за качество и влажност на въздуха

Предни и задни електрически стъкла Express Down

Електрически управляеми и отопляеми огледала, ръчно сгъваеми

Ръчно регулируема шофьорска седалка в 4 степени 

Ръчно регулируема предна дясна седалка в 2 степени 

Aвтоматични дневни светлини

Ръчно регулиране на фаровете във височина Радио CD/ MP3 с AUX, USB и 7" цветен дисплей

Тонирани стъкла и соларно челно стъкло

3-точкови предпазни колани за всичките места

Активни предни подглавници

Радио CD/ MP3, 6 говорителя 

Пакет "Пушачи" - Запалка и пепелник

12 V изход между предните седалки

Подглавници за всички 5 места с регулировка за височина

Огледала в сенниците

Дръжки на вратите в цвета на купето с хромирана лайсна

Соларно челно стъкло със сенник в горната част

Странични огледала в цвета на купето с вградени мигачи

Джобове за вещи в гърбовете на предните седалки

Осветление за четене

Трифункционален инфодисплей - час, дата,, външна температура

Ръчнорегулируемо огледало за обратно виждане

Ниво на оборудване "LT" (в допълнение към "LS")

Тапицерия текстил

Автоматичен контрол на светлините ON/ OFF

Ремонтен комплект за спукана гума

Wireless интерфейс за блутут телефония с гласови команди,SMS изпращане

Автоматичен круйз контрол

Аудио интерфейс с USB вход

Парктроник задна броня

Предни фарове за мъгла

Електрически сгъваеми огледала

Електрически регулируеми предни седалки

Предни седалки с лумбални подпори

Предни ел. стъкла Express UP/ Down

Филтър за качество на въздуха

Наклоняем телескопичен волан

Черен кожен салон с подгряване на предните седалки

Електрохроматични огледало за обратно виждане

Еднозонов климатроник

Ниво на оборудване "LT+" (д вопълнение към "LT")

Malibu "LS" 2.0 CRDi /дизел/ 160 к. с. МТ6  45 170 лв

9 високоговорителя

Алуминиеви джанти 18" с гуми 245/ 45 R18

Bi Xenon Ксенонови светлини

Система за измиване на фаровете под високо налягане

Сензор за дъжд

51 828 лв

2.4 DOHC /бензин/ 167 к. с. AТ6 47 370 лв

Malibu "LT" 2.4 DOHC /бензин/ 167 к. с. МТ6 43 674 лв

Malibu "LT"

Malibu "LT + "

Malibu "LTZ" 2.0 CRDi /дизел/ 160 к. с. AТ6  56 344 лв

Malibu "LTZ" 2.4 DOHC /бензин/ 167 к. с. МТ6 49 285 лв

Malibu "LTZ" 2.4 DOHC /бензин/ 167 к. с. AТ6 52 981 лв

Malibu "LS" 2.4 DOHC /бензин/ 167 к. с. МТ6 40 476 лв

Malibu "LTZ" 2.0 CRDi /дизел/ 160 к. с. МТ6 52 627 лв

2.0 CRDi /дизел/ 160 к. с. МТ6  48 111 лв

Malibu "LT + " 2.0 CRDi /дизел/ 160 к. с. AТ6  

Ценовата листа е в BGN с включено ДДС, валидна от 20.06.2012г.

МОДЕЛ  ДВИГАТЕЛ ЦЕНА в лева с ДДС


