
Aveo Classic 3d
ceny i wyposażenie

rok modelowy 2011, rok produkcji 2011

owner
Chevrolet Radom pionowy



● seryjnie ─ niedostępny (AT) Automatyczna skrzynia biegów (MT) Manualna skrzynia biegów

rok modelowy 2011, rok produkcji 2011, data publikacji 01.01.2012

CENY CENNIKOWE
Emisja CO2 Moc maksymalna Klasa emisji Cena LPG przystosowanie Zestaw LPG z montażem

1.2 MT 130 g/km 84 KM@62 kW Euro5 Norma: 2007/715/EC 29 790 zł 200 zł 3 700 zł

+ 1.2 MT 130 g/km 84 KM@62 kW Euro5 Norma: 2007/715/EC 32 590 zł 200 zł 3 700 zł

ELEMENTY WYPOSAŻENIA +
Bezpieczeństwo    

Poduszka powietrzna po stronie kierowcy ● ●
Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera ─ ●
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera ─ ●
Boczne poduszki powietrzne z przodu ─ ●
Pasy z napinaczami bezpieczeństwa przód ● ●
Kontrolka ostrzegająca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa z przodu ● ●
3 tylne zagłówki ● ●
3 punktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu ● ●
System ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego ● ●
ABS ● ●
Boczne belki wzmacniające z przodu i tyłu ● ●
System wspomagania nagłego hamowania (BAS) ● ●

Ergonomia wnętrza    

Tylne siedzenia składane w proporcji 60/40 ● ●
Funkcjonalność    

Wspomaganie kierownicy ● ●
Centralny zamek ● ●
Elektrycznie otwierane szyby przednie ● ●
Pionowa regulacja kolumny kierownicy ● ●
Lusterka Manualnie sterowane lusterka zewnętrzne Manualnie sterowane lusterka zewnętrzne

Sygnalizacja włączonych świateł ● ●
Wycieraczka tylnej szyby ● ●
Dojazdowe koło zapasowe ● ●

Systemy audio i komunikacji    

Głośniki 4 głośniki 4 głośniki

Radioodtwarzacz CD/MP3 ● ●
Złącze AUX-IN do podłączania urządzeń zewnętrznych ● ●

Wyposażenie wnętrza    

Uchwyty na napoje z przodu ● ●
Klimatyzacja/ ogrzewanie    

Ogrzewanie szyby tylnej ● ●
Klimatyzacja manualna ─ ●

Wyposażenie zewnętrzne    

Zderzaki w kolorze nadwozia ● ●
Lakier metalizowany 1 600 zł 1 600 zł

Wymiary i koła    

Długość 3920 mm 3920 mm

Szerokość 1680 mm 1680 mm

Wysokość z relingami dachowymi 1505 mm 1505 mm

Rozstaw osi 2480 mm 2480 mm

Rozstaw kół przednich 1450 mm 1450 mm

Rozstaw kół tylnych 1410 mm 1410 mm

Minimalna średnica zawracania 10,06 m 10,06 m

Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia) 1030-1093 kg 1030-1093 kg

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1503 kg 1503 kg

Maksymalne obciążenie dachu 100 kg 100 kg

Uciąg holowniczy – (przyczepa z hamulcami) 1000 kg 1000 kg

Uciąg holowniczy – (przyczepa bez hamulców) 400 kg 400 kg

Ilość siedzeń 5 siedzeń 5 siedzeń

Pojemność bagażnika (l) 220 l 220 l

Pojemność bagażnika (oparcie złożone) (l) 980 l 980 l

Zbiornik paliwa 45 l 45 l

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe    

Immobilizer ● ●

SILNIKI
Rodzaj paliwa Pojemność silnika Moc maksymalna Moment obroto-

wy
Emisja CO2 Klasa emisji Zużycie paliwa

cykl miejski na
100km

Zużycie paliwa
cykl pozamiejski
na 100km

Zużycie paliwa
cykl mieszany na
100km

1.2 MT Benzyna/Przys-
tosowanie do
instalacji LPG

1206 ccm 84 KM@62 kW 114 Nm@3800
obr./min.

130 g/km Euro5 Norma:
2007/715/EC

7,1 l 4,6 l 5,5 l

+ 1.2 MT Benzyna/Przys-
tosowanie do
instalacji LPG

1206 ccm 84 KM@62 kW 114 Nm 130 g/km Euro5 Norma:
2007/715/EC

7,1 l 4,6 l 5,5 l

owner
Chevrolet promocje poziomo

http://chevrolet.dixi-car.pl/promocje-chevrolet.htm


Każdy Chevrolet objęty jest kompleksową gwarancją. Mocno wierzymy w wysoką jakość, technologię i wyposażenie naszych pojazdów, dlatego każdy egzemplarz Chevroleta
posiada 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, 3-letnią gwarancję z ograniczeniem przebiegu do 100 000 km, a także 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną. Będąc
posiadaczem Chevroleta możesz również skorzystać z usługi Chevrolet Euro Service na okres 36 miesięcy poczynając od daty rejestracji, w tym: bezpłatną całodobową
pomoc drogową, darmowe holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu (szczegóły w regulaminie Assistance) oraz, w niektórych przypadkach, zapewnienie transportu
zastepczego.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszej broszurze są maksymalnymi cenami rekomendowanymi.

UWAGA! Dane i ilustracje niniejszej publikacji mogą obejmować również dodatkowe wyposażenie dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień jej publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie kolorów, modeli, ich budowy i wyposażenia. Kolory w broszurze mają charakter podlądowy. Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu
prawnym i jest publikowana w celach informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Dostępność, szczegóły techniczne i wyposażenie mogą się różnić w zależności od rynku i ulegać zmianie bez uprzedzenia.
Aby uzyskać dokładne informacje o wyposażeniu samochodów, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Chevrolet. Firma Chevrolet czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji
pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobu ponownego użycia, odzysku i recyklingu części
pojazdów stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby osiągać wymagania przepisów ochrony. Firma Chevrolet zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami przepisów
o ochronie środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszelkich płynów i innych czynników związanych z demontażem
pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do
stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Informacje o recyklingu wycofanych pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i stacjach odbioru samochodów znajdują się na naszej
stronie www.chevrolet.pl. ©2012 Chevrolet Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał nie może być przedrukowywany bez pisemnej zgody Chevrolet Poland Sp. z o.o.

Chevrolet Poland Sp. z o.o.
www.chevrolet.pl


