
i10 LIMITED EDITION

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Стандартно оборудване
Безопасност

• ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките
• EBD (Electronic Brake Distribution): Електронно разпределение на спирачното усилие
• ESC (Electronic Stability Control): Eлектронна система за динамичен контрол на траекторията
• VSM (Vehicle Stability Management): Система за цялостно управление стабилността на автомобила
• TPMS (Tire Pressure Monitoring system): Система за сигнализиране при промяна на налягането в гумите
• HAC (Hillstart Assist Control): Система за контрол при потегляне по наклон 
• ESS (Emergency Stop Signal): Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно спиране
• FCA (Front Collision Assist): Автономна аварийна спирачка с разпознаване на пешеходци/автомобили
• DAW (Driver Attention Warning): Система за разпознаване на умора при водача
• HBA (High Beam Assist): Система за автоматично превключване между къси и дълги светлини
• LDWS (Lane Departure Warning System): Система за следене на пътната лента и предупреждение при нейното напускане
• LKAS (Lane Keep Assist System): Система за поддържане на пътната лента
• LVDA (Leading Vehicle Departure Alert): Система, сигнализираща при тръгване на автомобила отпред
• Усилващи греди във вратите
• Две фронтални въздушни възглавници за предните места
• Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места
• Въздушни възглавници тип "завеса" за защита на главите за предните и задни места
• Възможност за деактивиране на въздушните възглавници за мястото до водача
• Регулируеми по височина и дълбочина подглавници за предните седалки
• Регулируеми по височина подглавници за трите места на задните седалки
• Предeн предпазен колан със система за самопритягане и ограничител на натоварването за водача
• Задни триточкови предпазни колани
• Сигнал за непоставени колани за всички места
• Система ISOFIX за триточково закрепване на детска седалка за страничните места на задната седалка
• Регулиране височината на предпазните колани отпред
• Скрити ключалки за деца в задните врати
• Високо монтиран трети стоп
• Брони с възстановяване при удар до 5 км

Стандартно оборудване
Управление и контролни уреди

• MDPS - сервоусилвател с електронно управлeние на волана
• Cruise Control: система за поддържане на зададена скорост с управление от волана
• Speed Limiter: система за лимитиране на скоростта с управление от волана 
• RPAS (Rear Parking Assist System): Система за помощ при паркиране на заден ход 
• ISG (Intelligent Stop & Go): Старт-Стоп система на двигателя за икономия на гориво
• AMS (Alternator Management System): Система за захранване на алтернатора
• Табло тип “Super Vision” с 3,5" TFT дисплей
• Борд компютър
• Напомняне за забравен ключ на таблото
• Оборотомер и скоростомер
• Индикатор за външна температура
• Мигачи с функция за сигнализиране с едно докосване
• Индикатор за отворена врата

Стандартно оборудване
Защита на автомобила и гаранции

• Електронен имобилайзер
• Централно заключване с дистанционно управление
• 5 години пълна гаранция на всички възли и агрегати без ограничение
• 5 години безплатна пътна помощ навсякъде в Европа
• 5 години безплатен преглед на техническото състояние (веднъж годишно)



Стандартно оборудване
Интериор

• Климатик със система за рециклиране на въздуха в купето
• Тонирани стъкла
• Тонирани задни стъкла
• Текстилна тапицерия на седалките
• Регулиране седалката на водача по височина
• Сгъваема и делима (40:60) облегалка на задната седалка
• Отопление на предните седалки
• Вътрешно огледало с нощен режим
• Кожен волан и кожена ръкохватка на скоростния лост
• Регулируем по височина волан
• Отопляем волан
• Хромирани елементи на скоростния лост
• Предни електрически стъкла
• Задни електрически стъкла
• Отваряне и затваряне на стъклото на водача с едно докосване и защита против прищипване
• Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
• Сенници за водача и пътника до водача с отделение за карта/пропуск/билет/визитна картичка на челото на сенника на

водача
• Огледала с капак в сенниците за водача и пътника до водача
• Осветление за преден ред седалки
• Осветление в багажника
• Жабка с капак
• Тапицерия на тавана от текстил
• Джобове за предмети във вратите
• Поставка за чаши на средната конзола
• Извод 12V
• Display Audio: Aудиосистема с радио с RDS функция и цветен 8" LCD Touch Screen Display , DAB (Digital Audio Broadcasting)

функция, възможност за четене на MP3 формати
• Apple CarPlay и Android Auto - Cвързване на мобилни телефони
• USB входове за външни аудио източници
• Задни високоговорители
• Управление на аудиосистемата от волана
• Bluetooth® Cell Phone Interface: Безжична система за връзка на мобилен телефон с аудиосистемата на автомобила с

управление от волана и разпознаване на гласови команди

Стандартно оборудване
Екстериор

• Черна радиаторна решетка
• Странични огледала в цвета на купето
• Външни дръжки на вратите в цвета на купето
• Брони в цвета на купето
• Стоманени джанти 14" с гуми 175/65 R14 с декоративни тасове
• Спестяваща място резервна гума
• Халогенни фарове
• Сензор за светлина и автоматично включване на светлините
• Предни дневни светлини
• Ниворегулиране на светлинния сноп
• Високо разположен трети LED стоп
• Допълнителни предни фарове за мъгла
• Задни комбинирани светлини
• Задна светлина за мъгла
• Отопляемо задно стъкло
• Предни аеро-чистачки с регулируем интервал на работа
• Чистачка за задното стъкло
• Мигачи в страничните огледала



Двигател 1.2 MPI 

Мощност (к.с.) 84

Скоростна кутия 5AT

Д/Ш/В/М (мм) 3,670/1,680/1,480/2,425

Багажник (л) 252/1050

Ускорение 0-100 км/ч (сек) 15.8

Макс. Скорост (км/ч) 171

Комбиниран разход на гориво (л/100км) 5.4

Технически 
характеристики

Финансови параметри

i10 LIMITED EDITION

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 30 900 лв. с вкл. ДДС

Всички цени са оферирани при фиксиран курс на БНБ 1EUR = 1.95583 BGN и с включено ДДС. При промяна на курса
същите подлежат на актуализация.
За всички допълнително възникнали въпроси сме на Ваше разположение.

Техническите характеристики, постиженията, разходът на гориво и нивото на вредни емисии са според данни
на производителя и са измерени в идеални условия. Стилът на шофиране, качеството на използваните горива,
редовната техническа поддръжка, налягането в гумите, задръстванията и характеристиките на терена, както и
други фактори могат да окажат влияние върху разхода на гориво, нивото на вредни емисии и поведението на
автомобила.

Допълнително оборудване

Двутонално купе вкл. в специалната цена


