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PREMIUM
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Indikace převodového stupně D-N-R •
Analogový otáčkoměr •
Chromové rámečky ukazatelů na přístrojové desce •
Digitální počítadlo dílčích a celkově ujetých kilometrů •
Duální digitální displej •
Černá barva pozadí displeje •
Digitální hodiny •
Indikátor údržby •
Ukazatel množství paliva - sloupcový graf 
s varovnou kontrolkou

•

Podsvícení přístojové desky s nastavením intenzity světla •
Měření venkovní teploty s varováním nebezpečí námrazy
(méně než 3° C)

•

LED upozornění :
- ABS (3)
- Nabíjení akumulátoru •
- Množství brzdové kapaliny - brzdy •
- Tlak oleje •
-  Teplota vody •

LED diody :
- Indikátor volby směru vpravo a vlevo •
- Zadní mlhová světla •
- Potkávací světla •
- Kontrolky •
- Dálková světla •
- Žhavení (dieselový motor) •
- Neutrál •

Kontrola opotřebení brzdových destiček •

VÝBAVA VOZU A BEZPEČNOST
ABS ○(2)
Zvukové upozornění na zapomenutá rozsvícená světla •
Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění •
Blok startu se zařazeným převodovým stupněm (D/R) •
Zámek volantu •
Samonavíjecí bezpečnostní pásy •
Třírychlostní ventilátor topení a větrání •
Klimatizace ○
Ultra flexibilní řadící páka •
Přední stěrač se 3 rychlostmi (z toho 1 přerušovaná) •
Zadní stěrač •
Denní LED svícení •
Couvací světla (dvě) •
Zadní mlhová světla (dvě) •
Přední mlhová světla •
Ostřikovač s automatickým stíráním •
Vyhřívání zadního okna s časováním •
Vrstvené sklo •
Vyztužené nárazníky vpředu i v vzadu •
Halogenové světlomety •
Vyztužené dveře •
Vnitřní zpětné zrcátko s dvěmi pozicemi (den/noc) •
Velká vnější zpětná zrcátka. Levé i pravé lze nastavovat
z interiéru vozu

•

Třetí brzdové LED světlo •

ODKLÁDACÍ PROSTORY
Upevňovací siť zavazadlového prostoru •(1)
Odkládací kapsy ve středním panelu na peněženku a nápoj •
Centrální odkládací skříňka •
Dveřní kapsy •
Vyjímatelný kryt zavazadlového prostoru •

KOLA
Rezervní kolo 145/70 R13 a zvedák s klíčem •
Kola z lehkých slitin 14“ diamantový styl, 8 paprsků
"ROTOR" 155/65 R14 

•

SEDADLA
Nastavitelné opěrky hlavy •
Lišty s kuličkovými ložisky pro lepší pohyb sedadla řidiče •
Spodní čalounění sedadel •
Černá imitace kůže/tkanina s možností nastavení opěradla ○
Dvoubarevná kůže černá/slonovinová bílá, nastavitelné opěradlo •
Sklápěcí sedadla pro přístup dozadu (pouze se 4 místy k sezení) •
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Převodovka umožňuje velmi 
jednoduché ovládání a hladké
řazení.
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PREMIUM
KOMFORD A VZHLED
Pěnové sedačky s textilním potahem •
Kruhové větrací otvory na palubní desce •
Zapalovač cigaret •
Elektricky ovládaná okna •
Kryt zavazadlového prostoru •(1)
Chromová mřížka •
Popelník •
Unikátní klíč zámku dveří, zapalování a nádrže •
Přepážka oddělující cestující/zavazadlový prostor •(1)
Středová konzole s držáky nápojů a popelníku, kapsy ve dveřích •
Duální chromové výstupní otvory Ø 70 mm (imitace výfuku) •
Vnitřní osvětlení s časovačem •
Dálkové centrální ovládání zámků a vizuální kontrola uzamčení •
Elektrické dálkové otevírání zadních dveří “Open Easy” •
Kompletní čalounění stropu včetně sloupků čelního skla •
Čalouněný zavazadlový prostor (pouze dvoumístná verze) •
Koberce na podlaze •
Potah vnitřní strany dveří imitace kůže/textil (4) •
Zvuková izolace prostoru motoru stupeň 3 •
Zvuková izolace interiéru stupeň 2 •
Elektrické automatické ovládání okna při vstupu a výstupu, pouze u dveří řidiče •
Paket CHROME obsahuje : •

Chromové střešní lišty, lemování tlačítka topení, chromové zdobení zrcátka, venkovní lišta dveří, 
čelní mřížka,  lišta dveří zavazadlového prostoru, kliky dveří, lišty na potahu dveří v interiéru, 
horní část řadící páky.

Paket palubní desky SLONOVÁ KOST obsahuje : •
Barvené rámečky větracích otvorů, ozdobné lišty potahu dveří a na palubní desce, horní část 
dvířek palubní desky, rám středového panelu, kryt vedle řadící páky. 

Paket palubní desky ALU obsahuje : ○
Barvené rámečky větracích otvorů, ozdobné lišty potahu dveří a na palubní desce, horní část 
dvířek palubní desky, rám středového panelu, kryt vedle řadící páky. 

Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem u spolujezdce •
Chromové ozdobné lišty na spodní části dveří ○
Stříkané prvky palubní desky (výrobcem) •
Madla (dvě) •
Vnější kliky dveří automobilu dle typu vozidla •
Zadní parkovací senzory •
Přední a zadní stříbrný prolis nárazníku •
Černé vyšívané rohože s pogumováným spodkem •
Metalíza a perleťové barvy •
Tónovaná skla •
Tmavě tónovaná zadní okna •

AUDIO
Autoradio CD/MP3/RDS s předním USB vstupem •
Průměr reproduktorů 130 mm •
Tablette autorádio s dotykovým displejem 6,2'' integrovaný Bluetooth™ + USB + komp. s iPhone/Android ® ○

TECHNICKÉ PARAMETRY PREMIUM GT* PREMIUM GTR* PREMIUM
Karoserie ABS akryl s hliníkovou konstrukcí
Řízení Hřebenové
Poloměr otáčení 4 metry
Počet míst k sezení 2 4 4
Zavazadlový prostor (až do stropu bez police) 1 200 290 / 1 200** 290 / 1 200**
Motor / Typ energie Diesel Diesel Benzínový
Uložení motoru Příčně
Obsah válců 400 cm3 599 cm3 505 cm3

Počet a uspořádání válců 2 v řadě
Typ motoru Nepřímé vstřikování,

vodou chlazený, 4 takt
Nepřímé vstřikování,

vodou chlazený, 4 takt
Sekvenční vícebodové
vstřikování, katalizátor

Chlazení Kapalina
Maximální výkon 4 kW 11,2 kW 15 kW

Točivý moment 14 Nm při 2400 ot/min 34 Nm při 2200 ot/min 34 Nm při 2150 ot/min
Maximální podporované otáčky motoru 3 200 ot/min 3 600 ot/min 5 350 ot/min
Palivo / Energie Nafta Nafta Benzín
Alternátor 500 W
Baterie 12 V 40 Ah
Řidičské oprávnění AM B1 B1
Převodovka Automatická s variátorem

Pohon kol Přední
Převodovka/měnič 1 vpřed + neutrál + 1 vzad

Brzdy: bezpečnostní duální okruh X, automatická kontrola opotřebení brzdových destiček
Průměr předních kotoučů 220 mm
Průměr zadních bubnů 160 mm

HLE zavěšení pružin s hydraulickými tlumiči s dvoučinným efektem
Přední náprava: Nezávislá, systém pseudo MacPherson s vinutými pružinami
Zadní náprava: Nazávislá vlečná ramena s vinutými pružinami 

CELKOVÉ ROZMĚRY :
Délka 3 135 mm
Šířka 1 500 mm
Rozvor 2 000 mm
Rozchod předních kol 1 345 mm
Rozchod zadních kol 1 345 mm

Hmotnost 350 kg 400 kg 400 kg
Pohotovostní hmotnost v provozním stavu 400 kg 440 kg 440 kg
Celková hmotnost 675 kg 715 kg 715 kg
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu 340 kg 350 kg 350 kg
Max. přípustná hmotnost na zadní nápravu 400 kg 470 kg 470 kg
Maximální rychlost 45 km/h 85 km/h 98 km/h
Spotřeba na 100 km 2,96 litrů 3,94 litrů 6 litrů 

Objem nádrže 16 litrů
Dojezd cca 500 km cca 380 km cca 250 km
Emise CO2 77,9 g/km 103,6 g/km 143 g/km

• Základní vybavení modelové řady
○ Volitelná výbava za příplatek

(1)   Kromě čtyřmístné verze
(2)   Řada TQM s výjimkou Velké Británie
(3)   Pokud je ve výbavě ABS
(4)   Podle verze

*      V ČR s licencí B1. 
     Informujte se u svého prodejce. 
     Vozidlo schválené podle evropské směrnice
     (2002/24/CE).

 **     Objem zavazadlového prostoru se sklopenými
           zadními sedadly

Unikátní velikost zavazadlového
prostoru 1 200 litrů. Zcela neslýchané
v této kategorii.

Crossover má exkluzivní kola
z lehkých slitin v diamantovém stylu.



DOSTUPNÉ BARVY PRO MODEL
KAROSERIE

Tmavě modrá/
černá střecha

Hluboká černá/
černá střecha

Titanově šedá/
černá střecha

Stříbrnošedá/
černá střecha

Bílá perleť/
černá střecha

 

  
 

 / Photos  : C. CHAIZE - Document non contractuel. Certains détails sur les véhicules peuvent être différents des modèles 
vendus et des photos présentées. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions sur ce document. 
10/2013. Référence 0BC004.

EXCLUSIVNĚ :
AIXAM PŘIPOJENÍ

Aixam nabízí multimediální systém poslední
generace. Intuitivní rozhraní Bluetooth™
s dotykovou obrazovkou...
Zobrazí informace o hudbě a vysílání rádia, 
vyhledá stanice, připojí váš smartphone 
a můžete využít všechny vaše oblíbené 
aplikace.

Je to hračka!

Seznam distributorů na www.aixam.cz

Autorizovaný prodejce:

www.aixam.com

IMPORTER ČR a SR
Auto-Roch s.r.o.
Drnov 25
274 01 Slaný
+420 312 525 661
e-mail: info@aixam.cz

AIXAM-MEGA
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