Elektryczny SUV SE-ES6 (427 KM)- za dobrą cenę
[Sprzedam] SUV elektryczny

Typ nadwozia SUV
Rodzaj mocy Czysta energia elektryczna
[kW]] Całkowita moc silnika 320
Całkowity moment obrotowy [N·m]] silnika 610
Rodzaj skrzyni biegów Jednobiegowa skrzynia biegów jednobiegowa
Maksymalny zasięg NEDC [km]] zasięg 420
km/h czas przyspieszania [s]]0-100 5,6
Maksymalna prędkość km/h] 200
Polityka gwarancyjna 3 lata lub 120 000 kilometrów
Polityka gwarancyjna baterii 120 000 kilometrów
Dotacje państwowe dla nowych pojazdów energetycznych
[10 000] 1,44
Długość*szerokość*wysokość
[mm]]*długość*szerokość*wysokość 4850*1965*1758
Rozstaw osi mm] 2900
Koło przednie mm] 1668
[mm]] Rozstaw tylnych kół 1672
Liczba miejsc [] 5
[L]] bagażnika 584-672-1433
Specyfikacja opon przednich 255/55 R19
Specyfikacja opon tylnych 255/55 R19
Koło zapasowe Brak części zamiennych
Rodzaj skrzyni biegów Skrzynia jednobiegowa
Liczba blokerów 1
Typ silnika Magnes trwały
synchronizacja
Liczba sterowników silników [] 2
Układ silnika ● przód
● post
Maksymalna moc [kW]] dla przedniego silnika 160
Maksymalna moc [kW]] dla tylnego silnika 160
Typ baterii trójskładnikowa bateria litowa
Wstępne podgrzewanie baterii ●
Pojemność baterii [kWh]] 70
Szybkie ładowanie [h]] dla akumulatora 0,8
[h]] Wolne ładowanie akumulatora 10,0
Zużycie energii elektrycznej [kWh/100km] 16,67
Czterech kierowców w pełnym wymiarze godzin
Typ przedniego zawieszenia Niezależne podwójne ramię wideł
zawieszenieRodzaj tylnego zawieszenia Wielowahaczowe niezależne
zawieszenie
Rodzaj pomocy Energia elektryczna
Regulowana funkcja zawieszenia ●
Rodzaj regulowanego zawieszenia Typ hamulca przedniego koła Wentylacja
Typ hamulca tylnego koła Wanna wentylacyjna
Typ hamulca postojowego Elektroniczne parkowanie
Struktura karoserii Typ łożyska
Układ przeciwblokujący (ABS) ●
Rozkład siły hamowania (EBD/CBC itp.)●
Wspomaganie hamowania (BA/EBA itp.) ●
kontrola trakcji (ASR/TCS itp.) ●
Kontrola stabilności nadwozia (ESP/DSC itp.) ●
Główna poduszka powietrzna jazdy ●
Poduszka powietrzna drugiego pilota ●
Przednia poduszka powietrzna ●
Tylna poduszka powietrzna ●
Boczna kurtyna powietrzna bezpieczeństwa ●
Pasy bezpieczeństwa ●
Monitorowanie ciśnienia w oponach ●
Interfejs tylnego fotelika dziecięcego ●
Rejs ze stałą prędkością Rejs ze stałą prędkością
Pomoc liniowa ●
Alarm kolizji/aktywny hamulec ●
Automatyczne parkowanie ●
Zdalne parkowanie ●
Automatyczne parkowanie ●
Pomocniczy górny stok ●
Radar cofania do przodu ●
Radar cofania ●

Odwróć obraz Tylny obraz
Wybór trybu jazdy ●
Reflektory LED
Światło dzienne LED ●
Automatyczny reflektor ● automatyczne otwieranie
● Pomocnicza lampa sterująca
Przednie światło przeciwmgielne ●
Funkcja reflektorów Regulacja wysokości Typ świetlika Panoramiczny szklany dach
Elektryczne szyby przednie ●
Tylne szyby elektryczne ●
Elektryczna regulacja zewnętrznych
lusterko wsteczne Regulacja elektryczna
Automatyczne lusterko wsteczne przeciwodblaskowe ●
Wycieraczka przednia Wycieraczka indukcyjna
Drzwi elektryczne ●
Elektryczny bagażnik ●
Bagażnik dachowy ●
Centralny zamek sterowania Pilot zdalnego sterowania
Inteligentny klucz ● Inteligencja wpis
● bezkluczykowy start
Funkcja zdalnego sterowania
● Zdalne odblokowanie
● zdalna wentylacja
● zdalny start
Zestaw sportowy Materiał wnętrza ● tworzywa sztuczne
● kora
Odcień lustro ●
Materiał kierownicy Kora korowa
Wielofunkcyjna kierownica ●
Regulacja kierownicy ● regulacja w górę iw dół
● przed i po regulacji
Klimatyzacja przednia o podwójnej temperaturze
Klimatyzacja automatyczna
Klimatyzacja tylna Klimatyzacja manualna
System zapachowy ●
Oczyszczanie powietrza ●
Aktywna redukcja szumów ●
Materiał siedziska Tkanina Skóra Mix
Regulacja elektryczna fotela głównego Regulacja elektryczna
Elektryczna regulacja siedziska pomocniczego Regulacja elektryczna
Regulacja siedziska głównego
● Regulacja oparcia
● regulacja
● przed i po regulacji
Regulacje dla dodatkowego siedzenia
● Regulacja oparcia
● regulacja
● przed i po regulacji
Centralny rząd przedniego ● Poręcz centralna tylnego rzędu ●
Tryb opuszczania siedzenia Spadek proporcjonalnie
Puchar tylnego rzędu ●
Centralny kolorowy ekran LCD Dotykowy ekran LCD
Pełna deska rozdzielcza LCD ●
Wyświetlacz komputera ●
nawigacja GPS
●Nawigacja GPS
● ruch drogowy w czasie rzeczywistym
● mapa online
Sieć 4G ●
Aplikacje pojazdu APP ●
Sterowanie głosem Inteligentne sterowanie głosem
Łączność z telefonem komórkowym
(Carplay i Android) ●
Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego ●
System kontroli gestów ●
CD/DVD ●
Połączenie Bluetooth/WIFI ● Bluetooth
●wifi
Interfejs zewnętrzny USB
Liczba głośników [szt.] 2-4
Tylny ekran LCD/system rozrywki ●
Układ przeciwblokujący (ABS) ●
Rozkład siły hamowania (EBD/CBC itp.)●
Wspomaganie hamowania (BA/EBA itp.) ●
kontrola trakcji (ASR/TCS itp.) ●
Kontrola stabilności nadwozia (ESP/DSC itp.) ●

Główna poduszka powietrzna jazdy ●
Poduszka powietrzna drugiego pilota ●
Przednia poduszka powietrzna ●
Tylna poduszka powietrzna ●
Boczna kurtyna powietrzna bezpieczeństwa ●
Pasy bezpieczeństwa ●
Monitorowanie ciśnienia w oponach ●
Interfejs tylnego fotelika dziecięcego ●
Rejs ze stałą prędkością Rejs ze stałą prędkością
Pomoc liniowa ●
Alarm kolizji/aktywny hamulec ●
Automatyczne parkowanie ●
Zdalne parkowanie ●Automatyczne parkowanie ●
Pomocniczy górny stok ●
Radar cofania do przodu ●
Radar cofania ●
Odwróć obraz Tylny obraz
Wybór trybu jazdy ●
Reflektory LED
Światło dzienne LED ●
Automatyczny reflektor ● automatyczne otwieranie
● Pomocnicza lampa sterująca
Przednie światło przeciwmgielne ●
Funkcja reflektorów Regulacja wysokości
Typ świetlika Panoramiczny szklany dach
Elektryczne szyby przednie ●
Tylne szyby elektryczne ●
Elektryczna regulacja zewnętrznych
lusterko wsteczne Regulacja elektryczna
Automatyczne lusterko wsteczne przeciwodblaskowe ●
Wycieraczka przednia Wycieraczka indukcyjna
Drzwi elektryczne ●
El

Informacje dodatkowe
Moce produkcyjne 12m-c

2600

Moce produkcyjne/m-c

217

Stan

Nowy

Gwarancja /miesiące

36

Gwarancja kilometry

120000

Gwarancja baterii

120000

Ilość KM

427

SUV elektryczny

TAK

Gwarancja kilometry

Tak

Gwarancja miesiące

Tak

Adres ogłoszenia
https://mofik.eu/elektryczny-suv-se-es6-427-km-za-dobra-cene,o319

Kontakt
Mail: office@arservices.pl
Telefon: +48221006768

Lokalizacja
Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
Mazowieckie (Polska)
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