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SPLASH 
Érvényes: 2013. június 01-től 

Akciós modelljeinkről érdeklődjön értékesítőinknél! 

 1.0-12V (65 LE) 1.2 VVT -16V (94LE) 

   
Splash ötajtós „GC AC“  2 203 000 Ft - 

Splash ötajtós „ GLX AC CD“  2 624 000 Ft 2 837 000Ft 

Splash ötajtós „GS AC CD“   3 157 000Ft 

Splash ötajtós „GS AC CD AT“   3 392 000 Ft 

 

 ALAPFELSZERELÉSEK 

GC AC  Vezető oldali légzsák, kikapcsolható utasoldali légzsák , blokkolásgátló fékrendszer (ABS), elektronikus fékerőelosztó (EBD), 
fékasszisztens, elektromos szervokormány, légkondicionáló berendezés, , elektromos ablakemelő elöl, központizár(kulcsos), 
rádió előkészítés négy hangszóró,digitális óra, elektronikus indításgátló, ,hárompontos előfeszítős biztonsági övek elöl, három-
pontos  biztonsági övek hátul, biztonsági pedálkioldó rendszer, digitális óra , ISOFIX gyermekülés rögzítő rendszer, színezett 
üvegek , pohártartók az utastérben ,gyermekzár a hátsó ajtókon, zsebek az első ajtókon, hátsó ülés háttámla egyben dönthe-
tő, gumiabroncsok 165/70 R14 méretben és 3 év vagy 100 000 km-es jótállás 

 

GLX+  

 

 

 

 

 

oldallégzsákok elöl, függönylégzsákok,  osztottan dönthető hátsó üléstámla, vezető- és utasülés magasság állítási lehetőség , 
állítható magasságú kormányoszlop, elektromos ablakemelők elöl, távirányítású központi zár,  rádió CD/MP3 lejátszóval és 
négy hangszóróval, fényezett tükörburkolatok és külső kilincsek, bőrbevonatú kormánykerék, ezüst színű belső kilincsek, ezüst 
színű betétek a középkonzolon, pollenszűrő, fordulatszámmérő, kombinált kijelző:, külső hőmérsékletjelző, 
üzemanyagfogyasztás mérő, sminktükrök a napellenzőkben,  csomagtérvilágítás a csomagtérben,   12V-os csatlakozó a kö-
zépkonzolon, belülről nyitható tanksapka, , térképolvasó lámpa,  , tároló a középkonzol tetején, kalaptartó, hátsó ablaktörlő 
és -páramentesítő, , állítható magasságú fényszórók, hátsó ködlámpák,fényezett első és hátsó lökhárító,  feltörés biztos zár-
szerkezet, ezüst színű dísztárcsák, acél keréktárcsák 15” méretben,  gumiabroncsok 165/60 R15 méretben. 

GS GLX + felszereltség + ESP ( menetstabilizáló berendezés) könnyűfémfelni , 185/60 R15 méretben, hátsó fűtés csatorna, ülés 
fűtés, kulcsnélküli indítás, ködlámpák elöl, sötétített hátsó ablakok 

GS AT GS felszereltség+ automata váltó  

 

 EXTRAFELSZERELÉSEK ÁR 

 metál fényezés 95 000 Ft 

Az ajánlott árlista a következő ajánlott árlista kiadásáig érvényes. Az ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. 


