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Ceník GLORY 580 - LUXURY
Ceníková cena modelu bez DPH

Ceníková cena modelu s DPH

Akční nabídka – Rozšířená záruka¹ 2+5 let nebo 150 000 km

¹ Rozšířená záruka na 2+5 let nebo 150 000 km podle specifikace

599 900 Kč

495 785 Kč

*



Rozměry a motor
Motor

Zdvihový objem (ml)

Převodovka

Max. výkon (kw)

Max. kroutící moment (N.m)

Objem palivové nádrže (L)

Délka(mm)

Šířka(mm)

Výška (mm)

Rozvor (mm)

Min. světlá výška (mm)

Pohotovostní hmotnost (kg)

Celková hmotnost (kg)

SFG15T, Turbo benzín

1498

CVT

107

220

58

4680

1845

1715

2780

200

1510

2035



Pohon a podvozek
Pohon

Přední odpružení

Zadní odpružení

Brzdy

Řízení

Přední uložení motoru, přední pohon

 MacPherson - Nezávislé zavěšení kol

Torzní zavěšení

Kotoučové

Elektronický posilovač řízení (EPS)



Exteriér
Pneumatiky

Disky

Nárazník

Přední světlomety

Funkce: Follow me home

Přední mlhová světla

Zadní mlhová světla

Denní svícení

Boční směrová světla

Přední stěrače

Zadní stěrač

Vnější zpětná zrcátka

Střešní okno

Vnější klíčky dvěří

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

Třetí brzdové světlo

225/60 R17 

Litinové disky (ocelový disk pro dojezdové kolo)

V barvě karoserie

Nastavitelná elektronická výška

*

2

2

*

LED, na zpětných zrcátkách

Typu AERO

*

Automatické sklápění + vyhřívání

*

Pochoromované

*

*



Exteriér
Spoiler

Tlumič hluku

Tlmič hluku od výfuku

Ocharnný kryt motoru

Dekorační kryt motoru

Otevření palivové nádrže

*

*

*

*

*

Z vnitřku kabiny



Lorem
 ipsum

 dolor sit am
et, consectetuer adipiscing 

Interiér
Barva interiéru

Sluneční clona

Vnitřní zpětné zrcátko

Multimediální systém

Reproduktory

Zapalovač

Popelník

Multifunkční volant

Výškové nastavení volantu

Ruční brzda

Loketní opěrka a držák nápojů

Svídidla na čtení

Osvětlení předních dveří

Osvětlení zadních dveří

Uvítací osvětlení

Klakson

Černá + hnědá

S osvětlením a make-up zrcátkem

Černé s funkcí proti zpětnému odlesku

10 palcový displej, Blue tooth, rádio, port USB, displej zpětné kamery

6ks

*

*

*

*

EPB (Elektronická parkovací brzda)

*

Přední, střední a kufr

*

*

2ks

2ks



Interiér
Klimatizace

Strop (tvrdý / měkký)

Bezpečnostní rukojeť

Loketní opěrka – madlo

Vnitřní rukojeť

Sedadla

Sedadla – přední řada

Sedadla – druhá řada

Sedadla – třetí řada

Kryt závěsu sedadla

Bezpečnostní pásy

Koberečky

Bavlněná izolace proti hluku

7 míst na sezení: elektronické ovládání, HVAC 
S klimatizací pro střední a zadní řadu, ruční ovládání

Tvrdý strop, barva – béžová sahara

Pro 5 osob – bava béžová sahara

Přední dveře, střední loketní opěrka jsou obloženy měkkým povrchem
Přední a zdaní dveře mají elektricky ovládaná okna

Se zámkem, rukojetí, tlačítko podsvícení, pochromovaná

7 míst na sezení – 2 + 3 + 2

Opěrka hlavy nastavitelná nahoře i dole
Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech

Sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 měrech
Bezpečnostní pás spolujezdce bez signalizace, boční airbagy

 Dělené sedadlo 4/6, nastavitelné opěradlo, možnost sklopení
Nastavitelná opěrka hlavy nahoře i dole

Sedadlo s centrální loketní opěrkou a držákem na nápoje

7 sedadel

Přední řad, druhý a třetí řad

Černé

Filcové koberečky, černé

*



Interiér
Tepelná izolace přední stěny

Podlahová dekorace

Odkládací skříňka

Dispozice

*

Černá

*

7 sedadel

Bezpečnost a inteligentní funkce
Airbagy

Dětská pojistka

Kompatibilita s ISOFIX pro dětské sedačky

Parkovací radar

Parkovací kamera

Centrální zámek

Klíč

Zadní rozmrazení okna

Elektrické zadní dveře

Systém PEPS (pasivní vstup, pasivní start, start jedním tlačítkem)

4x – řidič, spolujezdec, 2x boční aribag v předních sedadlech

*

*

*

*

*

Sklápěcí klíč s centrálním zámkem

*

−

*



Bezpečnost a inteligentní funkcie
Panoramatický parkovací systém

Imobilizér motoru

Elektronický systém proti krádeži

TPMS (snímač tlaku v pneumatikách )

Protiblokovací brzdový systém (ABS / EBD)

Brzdový asistent (EBA / BAS / BA / EVA)

Elektronická ruční brzda (včetně pomocné brzdy pro rozjíždění do kopce) EPB

Tempomat

Systém kontroly trakce (ASR / TCS / TRC / ATC atď.)

Elektronická kontrola stability (ESP / ESC)

Funkce start-stop motoru

Automobilový záznamník dat

Propojení s mobilními telefony

*     Standardní výbava     |     –     Bez možnosti volby |           Dopňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuke právo na změny bez upozornění.   

Ceník platný od 1. července 2021

−

*

*

*

*

*

*

*

*

*

−

*

Volitelné

о  
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