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 1.5 е-GDi 1.6 e-XDi 
Работна зафатнина (ccm): Turbo petrol 1497 ccm Turbo diesel 1597 ccm 
Број на цилиндри: 4 /16 4 / 16 
Моќност (kw/ks): 120 kw/163 ks@5000rpm 100 kw/136 ks@4000rpm 
Вртежен момент (Nm): 280Nm@1500-4500rpm 300 (324)Nm@1500-3000rpm 
Максимална брзина (km/h): 194/191 km/h 183 / 181 km/h 
Забрзување 0-100km/h (s): 10.9 sec 12.4 sec 
Димензии (Д/Ш/В/М) mm 4452 / 1870 / 1620 / 2675 mm 4452 / 1870 / 1620 / 2675 mm 
Багажник lit 551 lit 551 lit 
Клиренс mm 189 mm 174 mm 
Потрошувачка (lit/100km):   
 комбинирано 8.5 / 8.8 lit 7.2 / 7.5 lit 
Менувач МТ6 / AT6 МТ6 / AT6 
Гориво: Бензин Дизел 



 

 

 
 
 
Цени на модели MY23 

Стандарден мотор Опрема Цена Дозволени 
Опционали 

1.5 t-GDi, бензин    163кс, МТ6 ENTRY 24.500 еур ДА 

1.5 t-GDi, бензин    163кс, МТ6 DIGITAL  26.900 еур ДА 

1.6 e-XDi, дизел      136кс, МТ6 DIGITAL 30.400 еур ДА 

1.5 t-GDi, бензин    163кс, МТ6 BUSINESS 28.900 еур ДА 

1.6 e-XDi, дизел      136кс, МТ6 BUSINESS 32.400 еур ДА 

1.5 t-GDi, бензин    163кс, AТ6, 4WD ULTIMATE 37.900 еур НЕ 

1.6 е-XDi, дизел      136ks, AT6, 4WD ULTIMATE 41.400 еур НЕ 

 
*   Моделите ULTIMATE може да се порачаат само со опишаната опрема. 
 
** Ценовникот е со важност од 01.12.2022, Аутомакедонија АД го задржува правото на 
измена на цените без претходна најава 
 
 
 
 

НИВОА НА ОПРЕМА И ОПРЕМЕНОСТ 
 

ENTRY, 
Стандардна опрема – ENTRY,  

- ABS систем за кочење со вентилирачки дискови напред и дискови назад 
- ESP – електронски програм за стабилност (со TCS & ARP & HBA & HSA & ESS & HDC) 
-  Систем за предупредување (Систем за помош при напуштање на лента, Систем за задржување 

во лента, Систем за асистенција на дого светло, Систем за препознавање на знаци, аларм за 
будност на возач со 2 часовен подсетник за пауза, аларм одржување на дистанца) 

- Воздушни перничиња за возач и со-возач, фронтални и странични во седишта напред, воздушни 
завеси  

- Појаси со затегнувачи и подсетник за неврзани појаси на сите седишта 
- TPMS – контрола на притисок во гуми 
- Рачна паркинг кочница  
- Темпомат 
- Електро Серво волан со висинско и  длабинско прилагодување 
- Електрика на прозорци напред и назад 
- HYBRID BLADE предни брисачи со сензор за дожд 
- Преклоплив клуч, Централно заклучување со далечинска команда.  
- Ретровизори со електрично прилагодување, греење  
- Ретровизори во боја со интегрирани трепкачи  
- Странична заштита околу возило во Црна боја 
- Рачки во боја на каросерија 



 

 

- Црна предна маска 
- Долен спојлер црна боја 
- Шофершајбана со соларна и звучна заштита 
- Штитници за сонце со огледало и осветлување 
- Инструмент табла со 3.5” патен инфо дисплеј  
- Преклоплива и Делива задна клупа 60/40 
- Халогени предни светла 
- LED дневни предни светла, LED трето стоп светло, комбинација на задни светла 
- LED светла за читање 
- Алумински бандажи 17”,  Гуми 225/60 R-17 
- Седишта Comfort, седишта платно темна сива нијанса, возачки и совозачко седиште со 

подесување со наслони за глава  
- Кожен волан со механчко закочување и команди за аудио 
- Мануелен клима уред 
- 8" SMART AUDIO PACK:, 8" колор дисплеј осетлив на допир, CARPLAY, Android Auto... 
- Камера за помош при возење и паркирање наназад 
- LUGGAGE PACK: мрежа за товар, Прекривка товарен дел 
- Кит за репарација на гума 

 
 
 
 
 
DIGITAL 
Стандардна опрема – DIGITAL + повеќе од Entry  

- 10.25” BLACK TFT графичка инструмент табла пред возач 
- Комбинација на седишта еко кожа-платно со наслон за рака 
- Предни седишта со греење 
- Паркинг сензори напред и позади 
- LED предни магленки 
- Автоматски Двозонски клима уред со AirQualitySistem 
- Кровни шини – сребрени 
- GLAZING PACK: Предни прозори со соларна заштита, Дополнително затемнети задни стакла 
- Електрична паркирна кочница со Autohold 

 
 
 
 
 
BUSINESS 
Стандардна опрема – BUSINESS + повеќе од Digital 

- Хромиран оквир на предна маска 
- SMART PACK 3: Старување на возилото на копче, Keyless отклучување/заклучување на 

возилото, Електрични прозори напред -1 допир команда, 2 SMART клуча со преклоп 
- 18" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) со гуми 235/55 R-18 
- HD квалитет Камера за помош при возење и паркирање наназад ,   
- NAVI SD card Europe со 9" color display осетлив на допир на централна конзола 
- DUAL MAP опција со пренос на мапите на Дигиталната возачка табла 
- LED COLOR  амбиентално осветлување на предните врати и табла пред совозач во неколку бои,  
- премиум звучници 
- Безжичен полнач 

 



 

 

 
 
 
ULTIMATE 
Стандардна опрема – ULTIMATE + повеќе од Business 

- 6-степен AISIN Автоматски менувач (GEN III), со Winter mode 
- Педали за измана брзини на волан 
- AWD (4х4) погон на сите стркала со 2 режима на работа (Normal, Sport) и LOCK функција на 

диференцијал 
- 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) со гуми 235/50 R-19 
- CONVENIENCE PACK 1: Мануелен Eлектрохроматски внатрешен ретровизор, електрични прозори 

напред-1 допир  
- ACC PACK: Интелигентен Адаптивен темпомат со автоматска контрола на брзина, Електрична 

паркинг кочница , DеLuxе Piano лак Централна конзола 
- SAFETY PACK 1: Електронска стабилност - напредна, Дистрибуција на сила и помош при кочење, 

систем за детекција на возило во слеп агол, систем за декекција на опасност позади возило при 
напуштање на паркинг 

- CHROME PACK: CHROME внатрешни рачки, хромирани заштита на праг на возачка и совозачка 
врата 

- LED HEADLAMP PACK:  FULL LED предни автоматски светла со подесување , LED трепкачи на 
преклопување 

- Сончев кров (стандарден): лизгачки и висински подесив со заштитна завеса 
- Кожен волан со греење 
- 220V претварач на струја на задна конзола (штекер домашна струја) 
- POWER TAILGATE PACK 3: Старување на возило на копче, Електрично заклучување на волан, 

Електрични прозори напред -1 допир команда, Keyless отклучување/заклучување на возило, 2 
SMART клуча со преклоп , Електрична задна (гепек) врата со SMART отворање без команда 

- SEAT PACK 2: Кожени седишта со наслон за рака , предни седишта со греење и вентилирање, 
Греење на задни седишта 

- AIRBAG за колено , возач 
- Патосници 
- МЕТАЛИК БОЈА (по избор) 

 
 
 
 

Опционална Изборна Опрема 
 

Дополнителна изборна опрема : Цена еур 

6-степен AISIN Автоматски менувач (GEN III), со педали за измена на брзини на волан        2.000  
AWD погон на сите стркала со 2 режима на работа (Normal, Sport) и LOCK функција       2.500  
Електрична паркирна кочница со Autohold, DeLux конзола кај менувач           300  
17" -> 18" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/55 R-18           500  
18" -> 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/50 R-19           500  
17" -> 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/50 R-19 1.000 
резервно тркало со гума R-17 500  
AIRBAG за колено           200  
GLAZING PACK: прозори со соларна заштита, дополнително затемнети задни стакла 200 
Кровни шини - надолжни 300 
CONVENIENCE PACK 1: Мануелен Eлектрохроматски ретровизор, електрични прозори 
напред-1 допир  

          200  



 

 

 
Паркинг сензори напред и позади 

          
400  

ACC Inteligent PACK: Интелигентен Адаптивен темпомат, Електрична паркинг кочница, 
DеLux Централна конзола (САМО СО АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ) 500  

SAFETY PACK 1: Електронска стабилност - напредна, Дистрибуција на сила и помош при 
кочење, систем за детекција на возило во слеп агол, систем за детекција на опасност 
позади возило со најава при излегување од паркинг место... 

          500  

STYLE PACK: CHROME оквир на предна маска, LED предни магленки           300  
CHROME PACK: CHROME внатрешни рачки, хромирана заштита на праг на возачка врата              300  
LED магленки напред           300  
LED FULL HEADLAMP PACK: LED предни светла со подесување , LED трепкачи           800  
Сончев кров Standard: лизгачки и висински подесив со заштитна завеса           800  
Товарна даска за поделба на товарен дел             150  
Патосници Синтелон             100  
Безжичен полнач за телефон           300  
110V претварач / 220V претварач на струја             300  
Premium Двозонски Автоматски клима уред со AirQuality систем (ION)           500  
10.25" FULL DIGITAL  инструмент табла пред возач           800  
SMART PACK 3: Старување возило на копче, Keyless отклучување/заклучување на возило 
Електрично заклучување на волан, Електрични прозори напред -1 допир команда, 2 
SMART клуча со препознавање (welcome функција) 

          600  

POWER TAILGATE PACK 3: Старување возило на копче, Keyless отклучување/заклучување 
на возило, Електрично заклучување на волан, Електрични прозори напред -1 допир 
команда, 2 SMART клуча со препознавање, Автоматска Електрична задна (гепек) врата  

       1.400  

Mood LAMP PACK: LED амбиентално осветлување во предните врати и LED ленти во табла 
пред совозач 500 

9" NAVI PACK: NAVI EUROPE SD card со 9" колор дисплеј осетив на допир, Камера HD за 
помош при возење и паркирање наназад , CARPLAY, Android Auto…. 

       900  

DUAL MAP NAVI  + Mood LAMP PACK: NAVI EUROPE SD card со 9" колор дисплеј осетив на 
допир, Камера HD за помош при возење и паркирање наназад , CARPLAY, Android Auto…. + 
10.25”FULL DIGITAL  инструмент табла пред возач + LED амбиентално осветлување во 
предните врати и LED ленти во табла пред совозач 

       2.000 

Кожен волан со греење 200 
Предни седишта со греење             200  
Комбинација седишта еко кожа / платно со наслон за рака на задна клупа           400  
SEAT PACK 2: Кожени седишта со наслон за рака, предни седишта со греење и 
вентилирање,  Греење на задни седишта        1.700 

SEAT PACK (LUMBAR): Кожени седишта со наслон за рака,  Предни седишта електрично 
подесиви во 8 насоки, Лизгачки наслони за глава, Висински подесиво возачко седиште,  
предни седишта со греење и вентилирање,  електрично регулирање на лумбарна потпора 

       2.000  

DARK BROWN PACK (LUMBAR): BROWN / BLACK Кожени седишта со наслон за рака,  
Предни седишта електрично подесиви во 8 насоки, Лизгачки наслони за глава, Висински 
подесиво возачко седиште,  предни седишта со греење и вентилирање,  електрично 
регулирање лумбарна потпора 

       2.200  

БОЈА: БЕЛА КРЕМАВА неметалик 300 
БОЈА:  МЕТАЛИК (Црна, Темно Сива, Темно Црвена, Темно Плава) 600 

 
 


