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Tazzari Zero City
2019
0 Km
Electric
Masina mica
Vandut
17.589 EUR
TVA inclusa

contact direct
Share to friend:

Id AMG AUTO

Filtru de particule

AMG123456

NU

Categorie

Caroserie

Autoturisme

Masina mica

Marca

Numar de portiere

Tazzari

3

Model

Culoare

Zero City

gray

Anul de fabricatie

Vopsea metalizata

2019

NU

Km

Vopsea mata

0

NU

Capacitate cilindrica

Volan pe dreapta

VIN

NU

Combustibil

Tara de origine

Electric

Italia

Putere

Data primei inmatriculari

20

Inmatriculat

Cutie de viteze

NU

Automata

Fara accident in istoric

Transmisie

DA

Fata

Carte de service

Norma de poluare

NU

Emisii CO2

Stare
Noua

Dotari
ABS

Inchidere centralizata

Alarma

Computer de bord

Radio

Bluetooth

Geamuri fata electrice

Aer conditionat

Camera parcare spate

Geamuri cu tenta

Interior din piele

Lumini de zi (LED)

Geamuri laterale spate fumurii

Intrare auxiliara

Parbriz incalzit

Incalzire auxiliara

Jante din aliaj usor

Proiectoare ceata

Senzori parcare spate
Stergatoare parbriz automate

Descriere
Culoare plafon - Graphite Grey
Culoare caroserie - Graphite Grey
Baterie de capacitate mare - Lithium 200K (15kWh)
ABS
Aer conditionat
Alarma
Parbriz incalzit
Camera marsarier
Senzori parcare
Jante aliaj - Cherry Red Sports 15''
In standard:
- motor electric, pe inducție, 20cp
- șasiu din oțel ușor și rezistent
- baterii LFP (până la 3000 de cicluri)
- autonomie de până la 200Km cu baterii de 14.4kWh
- suspensii de tip MacPherson

- sistem electric de frânare cu 4 discuri
- tehnologie Kinetic Energy Recovery pentru economie de energie la frânare
- spațiu extins de depozitare de 445L
- easy charge cu opțiunea de a încărca bateriile la priza obișnuită de acasă
- computer de bord integrat cu 4 moduri de pilotare Race/Standard/Economy/Rain
- sistem integrat de infotainment cu bluetooth și port USB
- schemă de culoare complet personalizabilă
- interior din piele ecologică, făcut de mână, 15 opțiuni de culoare
- greutate de 450Kg
- viteză maximă de 90Km/h
- sistem electric de încălzire
- faruri LED
- geamuri electrice
- sistem anti-furt
- priză USB
- sistem dezghețare lunetă
Se conduce de la 16 ani cu categoria AM/B1
100% - Electric
Eco-tichet Rabla Plus de 45000 Ron (inclus in pret)
Voucher Rabla Clasic de 6500 Ron (se poate aplica doar cu casare)
2 ani garantie baterie
2 ani garantie vehicul - fara limita kilometri

