VOORRAAD PRIJSLIJST 2019

Limited edition Mirror

DE NIEUWE MIRROR

de nieuwe 500X MIRROR

ALLES BINNEN HANDBEREIK
DE MIRROR FUNCTIE
De nieuwste Mirror modellen zijn uitgerust met de laatste connectiviteitsoplossingen. Ze zijn standaard voorzien van ondersteuning
voor Apple CarPlay en voorbereid voor Android Auto. Van handsfree bellen of navigeren naar je bestemming, tot het selecteren van je
favoriete playlist via voice control. De Mirror uitvoering maakt het mogelijk.

Om Apple CarPlay te kunnen gebruiken verbindt u uw iPhone via de specifieke USB-poort met in uw auto. Apple CarPlay is een
handelsmerk van Apple Inc. Gebruik van het Apple CarPlay logo betekent dat de voertuig gebruikersomgeving aan de Apple
prestatievoorwaarden voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van het voertuig of de mate waarin het voertuig voldoet aan
de veiligheidsstandaard en regelgeving. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het gebruik van dit product in combinatie met iPhone de
draadloze prestaties kan beïnvloeden.
** Om Android Auto™ te gebruiken op uw telefoonscherm dient u over een Android™ telefoon met 5.0 (Lollipop) of hoger en de Android
Auto™ app te beschikken. Android™ en Android Auto™ zijn handelsmerken van Google LLC.

De nieuwe 500X Mirror biedt een complete uitrusting met onder andere 7" navigatiesysteem, parkeersensoren, fraaie 17"
lichtmetalen velgen, satijnchromen details en unieke opties
zoals de matte Blue Jeans lak-kleur.

*

Om Android Auto™ te gebruiken op uw
telefoonscherm dient u over een Android™
telefoon met 5.0 (Lollipop) of hoger en de
Android Auto™ app te beschikken. Android™
en Android Auto™ zijn handelsmerken van
Google LLC.

STANDAARDUITRUSTING
• 3" 5 informatiedisplay in kleur
• 7" navigatiesysteem met Uconnect, Bluetooth en
Apple Carplay
• 17" lichtmetalen velgen
• Voor- en achterbumper in carrosseriekleur
• Omgevingsalarm (waarschuwt bij opgesloten
passagiers)
• Automatisch dimmende binnenspiegel

•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisch geregelde airconditioning
Aux en dubbele USB-aansluitingen
Cruisecontrol
DAB+ ontvanger
Easy Entry&Go
Regen- en lichtsensor
Start-/Stopsysteem
Parkeersensoren achter

Stoffen stoelen zwart
met blauw

Vermogen Energie CO2
Netto
Bijtelling
in (kW) pk Label (NEDC)
Cat.prijs

17" lichtmetalen
velgen

Fiscale Consumentenprijs*
Waarde*

Code

Motorisering

Transmissie

334.M32.2-MY8

1.4 Turbo
MultiAir 16v 140

6MT

(103) 140

137

22%

15.240,- 3.201,-

7.444,-

25.885,-

26.695,-

334.M31.2-MY8

1.4 Turbo
MultiAir 16v 140

DCT

(103) 140

131

22%

17.130,- 3.597,-

6.658,-

27.385,-

28.195,-

BTW

BPM

*) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren,
reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 5 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingsbijdrage en
kentekenkosten (kentekenaanvraag a €39,- BTW-vrij en tenaamstelling a €10,10 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471
gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.
**) Alleen uit voorraad leverbaar

KLEUREN*

1.4 TURBO
MULTIAIR 140

Bianco Gelato 5CA
Geen meerprijs

Nero Cinema 5CK
445,-

MOTOR
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (cm3)
Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm bij t/min
Milieunorm
Distributie
Brandstofsysteem
Start&Stop systeem

Blu Jeans metalic 5DR
695,-

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving
Versnellingsbak
Aantal versnellingen
Stuurinrichting
Draaicirkel (m)
Grigio Moda 5DT
695,-

OPTIES**
Elektrisch schuif-/kanteldak*
Reservewiel (compact)
Dakrails (satijnzilver)
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel

Blu Jeans mat 5JQ
1.495,-

4
1.368
10,0 : 1
103 (140) / 5.000
230 / 1.750
E6B
Distributieriem
Elektronisch geregelde sequentiele en gefaseerde multipoint-inspuiting
Ja
Voorwiel-aandrijving
Handgeschakeld
Automaat dubbele koppeling
6
Dualdrive elektrische stuurbekrachtiging
11,6

WIELOPHANGING

* Kleuren beschikbaar op basis van bestaande voorraad

CODE
400
803
86Q
454

excl. BTW
1.153,79,161,124,-

incl. BTW
1.395,95,195,150,-

** Opties beschikbaar op basis van bestaande voorraad

PAKKETTEN
PACK COMFORT 1
Middenarmsteun voor
3e hoofdsteun achter
Dubbele laadvloer achter
Vloermatten voor en achter
Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel

08H
132
511
256
CLE
623

Pack City
Achteruitrijcamera
Elektrisch inklapbare buitenspiegels

08P
316
341

** 86Q Dakrails niet leverbaar in combinatie met elektrisch schuif-/kanteldak

1.4 TURBO
MULTIAIR 140 DCT

248,-

331,-

300,-

Vóór en achter
MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Inhoud bagageruimte / achterbank neergeklapt (l)
Inhoud brandstoftank (l)
Kentekengewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Max. gewicht aanhangwagen geremd / ongeremd (kg)
Kogeldruk (kg)

Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en
stabilisatorstang voorzien van trekstangen met kogeldraaipunten
4.248 / 4.273 (Cross-look)
1.796
1.600 / 1.608 (dakrails)
350 / 1.000 (zonder reservewiel) / 245 / 910 (met reservewiel)
48
1.295
1.875
1.200 / 600
60

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (sec.)

9,8

VERBRUIK & EMISSIE 1)
Richtlijn volgens EU-norm
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer
Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg
Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd
CO2-emissie (g/km)

7,8
5,0
6,0
137

190
10,5
715/2007 - 692/2008A
7,2
4,9
5,7
131

400,1)

Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading,
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek). Door het toevoegen van 18" lichtmetalen velgen veranderen de verbruiks- en emissiewaarden.

