
Priser gäller från den 26 mars 2012

MODELL MOTOR HK VÄXELLÅDA ANTAL PLATSER SANDERO STORY

Kombisedan 1.6 16v E85 Hi-Flex* 105 5-vxl manuell 5 79 900 kr 90 900 kr
Kombisedan 1.5 dCi Diesel* 90 5-vxl manuell 5 105 900 kr

* Miljöbil enligt Transportstyrelsens defintion och befriad från fordonsskatt i fem år (läs mer på www.transportstyrelsen.se).

STANDARDUTRUSTNING Sandero
12V uttag Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar)
15" Stålfälg 185/65 R 15 med liten navkapsel "Arges" Låsbart tanklock
3-punktsbälten på alla sittplatser Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
Dörrhandtag utvändigt:svarta Nackskydd på alla sittplatser
Elektronisk startspärr Sidokrockskydd i dörrarna
Eluppvärmd bakruta med vindrutetorkare Servostyrning
Fällbart baksäte Skydd under motor
Förar- och pasagerarkrockudde Solskydd fram
Förberedd för montering av radio Taklampa fram
Förvaringsfack i framdörrarna Tygklädsel "Ducase"
Högt placerat bromsljus Ventilationsanläggning med 4 hastigheter
Instrumentering med bl a varvräknare Vindrutetorkare med 3 hastigheter
Insynsskydd lastutrymme Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta)
ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak Övre del av grill i svart

Story utöver Sandero

15" stålfälg 185/65 R 15 med navkapsel "Somes" Sidokrockkuddar i framsäten som skyddar huvud och rygg
Armstöd i dörr Sidoskyddslister i svart
Bagagerumsbelysning Solskydd fram med spegel på passagerarsidan
Bälten fram ställbara i höjd Säkerhetsbälten fram i grått med pyroteknisk pre-tension
Centrallås Tonade rutor
Dimljus fram, spoilerljus Tygklädsel "Story"
Framstolar, Eluppvärmda (OBS! Finns inte på dieselversionen) Ventilationsanläggning med recirkulation
Fram och bakstötfångare i bilens färg Övre del av grill i bilens färg
Heltäckande hjulsidor Förberedd för montering av högtalare fram
Inredningsdetaljer i matt silverfärg

TILLVAL SANDERO STORY
Sidokrockkuddar + bältessträckare fram 3 500 kr

Metalliclack 4 000 kr 4 000 kr

Radio CD MP3 4x15W (1) – 2 200 kr

Luftkonditionering – 7 000 kr

Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås – 2 000 kr

Paket: Luftkonditionering + Radio CD MP3 2x15W – 8 400 kr

Kampanjpaket: Luftkonditionering, radio CD MP3 2x15W, elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås – 5 500 kr

  = standard

 –  = ej tillgänglig

Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.

Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. 
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