
MY23.5 ÁRLISTA – MAGYARORSZÁGI JAVASOLT 

KISKERESKEDELMI ÁRAK
KÓD

UTILITY WAGON

(2 SEAT)

UTILITY WAGON

(5 SEAT)

STATION WAGON 

TRIALMASTER EDITION

(5 SEAT)

STATION WAGON

FIELDMASTER EDITION

(5 SEAT)

TÍPUS
5 Seat Station Wagon – BMW 3.0L Turbo benzines, hathengeres soros motor GO1A / GEB - - 80,290 € 80,290 €
5 Seat Station Wagon – BMW 3.0L Twin-Turbo dízel, hathengeres soros motor GO1A / GEC - - 80,290 € 80,290 €
5 Seat Utility Wagon – BMW 3.0L Turbo benzines, hathengeres soros motor GO3A / GEB - 71,920 € - -
5 Seat Utility Wagon – BMW 3.0L Twin-Turbo dízel, hathengeres soros motor GO3A / GEC - 71,920 € - -
2 Seat Utility Wagon – BMW 3.0L Turbo benzines, hathengeres soros motor GO2A / GEB 70,320 € - - -
5 Seat Utility Wagon – BMW 3.0L Twin-Turbo dízel, hathengeres soros motor GO2A / GEC 70,320 € - - -
CSOMAGOK

Rough csomag 
     – Elülső és hátsó differenciálzár
     – BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 gumiabroncs

PPP 2,195 € 2,195 € Alapfelszereltség 2,193 €

Smooth csomag 
     – Tolatókamera
     – Elülső parkolássegítő (PDC)
     – Elektromosan fűthető külső tükrök
     – Fűthető szélvédőmosó-fúvókák
     – Központi tárolódoboz, zárható
     – Küszöbvilágítás és környezeti ajtóvilágítás 
     – Kiegészítő töltőpontok
     – Korszerű lopásgátló riasztórendszer és indításgátló

PPZ 2,195 € 2,195 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség

KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS
Normál fényezés
     – Scottish White FPD Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
     – Magic Mushroom FPL 690 € 690 € 690 € 690 €
     – Eldoret Blue FPC 690 € 690 € 690 € 690 €
     – Britannia Blue FPI 690 € 690 € 690 € 690 €
     – Sela Green FPB 690 € 690 € 690 € 690 €
     – Inky Black FPF 690 € 690 € 690 € 690 €
Metálfényezés
     – Sterling Silver FPP 1,145 € 1,145 € 1,145 € 1,145 €
     – Shale Blue FPG 1,145 € 1,145 € 1,145 € 1,145 €
     – Queen's Red FPN 1,145 € 1,145 € 1,145 € 1,145 €
     – Donny Grey FPM 1,145 € 1,145 € 1,145 € 1,145 €
MÁS SZÍNŰ TETŐ – FESTETT
Scottish White (normál) FPK 1,285 € 1,285 € 1,285 € 1,285 €
Inky Black (normál) FPJ 1,285 € 1,285 € 1,285 € 1,285 €
MÁS SZÍNŰ LÉTRAKERET – PORSZÓRT
Black FQS Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Red FQP 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 €
Grey FQQ 1,075 € 1,075 € 1,075 € 1,075 €
KERÉKTÁRCSÁK

Acél keréktárcsa, 17" WBP Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség -
Könnyűfém-ötvözet keréktárcsa, 17" WBQ 805 € 805 € 805 € Alapfelszereltség
Acél keréktárcsa, 18" WBR 1,085 € 1,085 € 1,085 € -
Könnyűfém-ötvözet keréktárcsa, 18" WBS 2,160 € 2,160 € 2,160 € 1,360 €
Önzáró kerékanyák VDN 75 € 75 € 75 € Alapfelszereltség

GUMIABRONCSOK
Bridgestone All-Terrain gumiabroncs WBT Alapfelszereltség Alapfelszereltség - Alapfelszereltség
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 gumiabroncs WBU 635 € 635 € Alapfelszereltség 635 €

KIEGÉSZÍTŐ KÜLSŐ JELLEMZŐK
Lökhárítóvédő gumicsíkok EYL Alapfelszereltség Alapfelszereltség - Alapfelszereltség
Külső Utility rögzítőheveder EYK 540 € 540 € Alapfelszereltség 540 €
Létra VAU 410 € 410 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Zárható pótkerék-tárolódoboz VAV 345 € 345 € 345 € 345 €
Hátsó oldalsó panelek GBA Alapfelszereltség Alapfelszereltség NCO NCO
Hátsó oldalablakok S12 NCO NCO Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Safari ablakok EWK 1,875 € 1,875 € 1,875 € Alapfelszereltség
ÜLÉSEK
Utility üléshuzat ISA Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség -
Bőr üléshuzat – Black ISL 1,405 € 2,345 € 2,345 € Alapfelszereltség
Bőr üléshuzat – Grey/Black ISO 1,405 € 2,345 € 2,345 € NCO
Fűthető elülső ülések ISF 430 € 430 € 430 € Alapfelszereltség
KÉNYELMI FUNKCIÓK
Bőr Nappa Driver's csomag IWC Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Bőr Saddle Driver's csomag IWH 805 € 805 € 805 € 805 €
Központi tárolódoboz, zárható IAY 270 € 270 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
PADLÓ

Nagy igénybevételre tervezett Utility padló, leeresztőszelepekkel JTA Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Padlószőnyeg-burkolat JTC - - 290 € 290 €
Különálló padlószőnyegek VCH 290 € 290 € 290 € Alapfelszereltség
INFORMÁCIÓS/SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER 
Iránytű magasságmérővel IOI 355 € 355 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség

TEREPJÁRÓ-KÉPESSÉGI JELLEMZŐK
Elülső és hátsó differenciálzár DDA 2,125 € 2,125 € Alapfelszereltség 2,125 €
Magas helyzetű légbeszívás VDP 840 € 840 € Alapfelszereltség 840 €
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MY23.5 ÁRLISTA – MAGYARORSZÁGI JAVASOLT 

KISKERESKEDELMI ÁRAK
KÓD

UTILITY WAGON

(2 SEAT)

UTILITY WAGON

(5 SEAT)

STATION WAGON 

TRIALMASTER EDITION

(5 SEAT)

STATION WAGON

FIELDMASTER EDITION

(5 SEAT)

CSÖRLŐZÉS ÉS VONTATÁS
Integrált, nagy teherbírású csörlő – 5,5 tonna VED 4,120 € 4,120 € 4,120 € 4,120 €
Fix vonófej és elektromos csatlakozó ETC 805 € 805 € 805 € 805 €
NATO Pintle vonóhorog és elektromos csatlakozás ETD 1,075 € 1,075 € - -
50 mm-es vonófej és pofás vonószerkezet elektromos csatlakozóval ETI 805 € 805 € - -
ÁRAMELLÁTÁS
Kiegészítő töltőpontok PPC 250 € 250 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Nagy teherbírású kiegészítő kapcsolópanel és elektromos előkészítés UAL 1,410 € 1,410 € Alapfelszereltség 1,410 €
Kiegészítő akkumulátor VDA 805 € 805 € Alapfelszereltség 805 €
BELSŐ RAKTÉR
Belső Utility rögzítősínek VFP 270 € 270 € Alapfelszereltség 270 €
BIZTONSÁG, VÉDELEM ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK
Korszerű lopásgátló riasztórendszer és indításgátló TTB 375 € 375 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Elülső parkolássegítő (PDC) UAA 360 € 360 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Tolatókamera UAG 470 € 470 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Elektromosan fűthető külső tükrök EMI 325 € 325 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Fűthető szélvédőmosó-fúvókák EWH 185 € 185 € Alapfelszereltség Alapfelszereltség
Dohányzócsomag VEN 65 € 65 € 65 € 65 €
Közúti vészhelyzeti készlet SSQ Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség Alapfelszereltség
‚Plus‘ közúti vészhelyzeti készlet SSR 175 € 175 € 175 € 175 €

NCO = Ingyenes opció

A feltüntetett árak kiskereskedelmi árak és tartalmazzák az ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák az egyéb adókat/illetékeket és a szállítási költségeket. Az árak értékesítési országonként változhatnak. A helyi pénznemben kifejezett napi árakkal kapcsolatban 
forduljon magyarországi kiskereskedelmi partneréhez.

Az opcionális felszereltségi elemek és azok elérhetősége járművenként (karosszériakivitel és erőátviteli rendszer) és országonként eltérő lehet, illetve egyéb elemek felszerelése válhat szükségessé az alkalmazáshoz. Vegye figyelembe, hogy egy jármű 
felszereltségének összeállításakor vagy a kárpitozás kiválasztásával némely alapfelszereltségi elem megváltozhat (cserélődhet). Kérjük, hogy további részleteket illetően vegye fel a kapcsolatot a helyi Retail Partner munkatársaival, vagy konfigurálja a 
járművét online. Az INEOS által kínált garancia-időszakok bizonyos felszereltségi elemekre korlátozottak és időtartamukban eltérőek lehetnek. Az eltérések és kivételek tekintetében hivatkozunk az INEOS Automotive gyártói garanciafeltételeire. 

Az INEOS fenntartja a jogot a termékkínálatot érintő frissítésekre, így többek között a műszaki adatok, opciók és kiegészítők megváltoztatására. Ennek megfelelően az (árlistában/termékkatalógusban/webhelyen/jármű-konfigurátorban) megadott árak 
tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik az aktuális kínálatot és elérhetőséget. A megadott árképzés és adatok nem jelentenek egy bizonyos áron vagy specifikációval kiadott értékesítési árajánlatot semmilyen konkrét járműre.

A járműhöz kínált kiegészítő opciók befolyásolhatják a teljesítményt, a károsanyag-kibocsátást, a befoglaló méreteket és a terep-/közúti geometriai jellemzőket. A tetőn elhelyezett tárgyak megváltoztathatják a jármű menettulajdonságait. A 
járműhasználó nem terhelheti meg a járművet, bármely opcionális felszereltségi elemet vagy kiegészítőt (vagy azok egyes részeit) az adott elem megengedett terhelési határértékét meghaladóan.

Kizárólag akkor használjon járművön belüli funkciókat, ha az biztonságos. Ha vezetés közben valami eltereli a figyelmét, az a jármű feletti uralma elvesztéséhez vezethet, és ebből adódóan anyagi kárt, sérülést vagy akár halálos balesetet okozhat. Mindig 
tartsa be a helyi jogszabályokat és sebességkorlátozásokat.

A terepen történő használat és a vonatkozó felszerelési elemek használata (beleértve az opciók és a kiegészítők használatát) megfelelő ismereteket és tapasztalatot igényel. A jármű vagy bizonyos felszereltségi elemek nem megfelelő használata nem 
biztonságos helyzeteket idézhet elő, és anyagi kárhoz és/vagy a használó személy és/vagy más személyek személyi sérüléséhez vezethet. A használó felelőssége, hogy ellenőrizze a felszereltségi elemek állapotát, az útvonalat és a várható körülményeket, 
mielőtt a használatra sor kerülne. Tanulmányozza át a Kezelői kézikönyvet, az adott kiegészítők kézikönyveit, útmutatóit, vagy érdeklődjön ezekről a legközelebbi Retail Partner munkatársainál.

Minden típust a World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) szerint vizsgáltak be, ezért minden l/100km és CO₂-kibocsátási információ teljes mértékben megfelel a WLTP által meghatározott adatoknak. Az adatok a WLTP tesztelési 
mérőszámok alapján, tartományként vannak feltüntetve. A WLTP-adatokban a járműve végleges specifikációjának megfelelően eltérések lehetnek.

Az INEOS által közölt CO₂-kibocsátási (dízel – 276-319g/km, benzin – 325-336g/km) és az üzemanyag-fogyasztási (dízel – 10,5-12,2l/100 km, benzin – 14,4-14,9l/100 km) adatok kombinált menetciklusra vonatkozó becslések. Az alacsony érték egy 
alapjárműre, míg a magasabb érték egy teljes opcionális felszereltséggel rendelkező, és terep gumiabroncsokkal szerelt járműre vonatkozik. A személyszállító járművek (M1) tesztelése 15%-os terheléssel történik. A teherjárművek (N1) tesztelése a 
megengedett hasznos teher 28%-ával történik (a karosszériakivitel és az erőátviteli rendszer értékesítési országonként eltérő lehet).  Elképzelhető, hogy ezek az adatok nem tükrözik a valós vezetési körülmények között mérhetőket, amelyek számos 
tényezőtől függnek, így az időjárás változásaitól, a vezetési stílustól, a járműterheléstől, a (forgalomba helyezést követően) felszerelt kiegészítőktől. 

A megrendelés visszaigazolását megelőzően a végleges CO₂-kibocsátási adatokat és az ehhez kapcsolódó árképzést az INEOS Automotive vagy az Ön által választott Retail Partner meg fogja erősíteni. A tesztek a típusbizonyítvány keltezési idején 
érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kerülnek végrehajtásra.

A Utility rögzítőheveder opció használata közúton a helyi jogszabályoktól függően korlátozásokba ütközhet.

Az anilin nyeregbőr kezeletlen, és ebből adódóan szennyeződésnek és elszíneződésnek van kitéve, mivel magába szívja a nedvességet és az olajokat, továbbá – napsugárzásnak kitéve – kifakulhat és/vagy elszíneződhet. Az anyag sajátosságaiból adódóan 
nem áll módunkban a teljes körű járműgaranciánkat a Bőr Saddle Driver’s csomagra is kiterjeszteni, és nem tudunk felelősséget vállalni az elszennyeződésért, fakulásért, elszíneződésért, illetve semmilyen egyéb – az ilyen típusú bőrtárgyakra jellemző, 
természetes elhasználódás következtében vagy más miatt bekövetkező – rendellenesség miatt. A Bőr Saddle Driver’s csomag választásával Ön jóváhagyólag elfogadja a fent közölt információkat.
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MY23.5 KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA – MAGYARORSZÁGI 

JAVASOLT KISKERESKEDELMI ÁRAK
KÓD

MINDEN GRENADIER 

TÍPUS

KÜLSŐ KIEGÉSZÍTŐK
Oldalfellépők VAW 870 €
Küszöbvédők VDJ 955 €
LED-fényhíd VAY 870 €
Ciklon rendszerű előszűrő VDQ 445 €
BELSŐ KIEGÉSZÍTŐK
Gumiszőnyegek VEJ 190 €
Hátsó ajtóba épített asztal VCI 350 €
Üléshuzatok – elülső VCY 345 €
Üléshuzatok – hátsó VGW 345 €
RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS
Tetőcsomagtartó VAA 1,715 €
Keresztrudak VAR 415 €
Raktérhatároló VFO 405 €
Raktérelválasztó VFS 370 €
Raktérelválasztó háló VFT 225 €
Csomagtérháló VCO 65 €
Rakományrögzítő rendszer VFY 235 €
Csomagrendező VCM 85 €
Gyorskioldású lekötőszemek (x4) VFA 50 €
MENTÉS

Leszerelhető hátsó csörlő VBK 3,070 €
Nagy igénybevételre tervezett ásó VGR 50 €
Mentési készlet VCZ 495 €
KIEGÉSZÍTŐK TETŐCSOMAGTARTÓRA ÉS KERESZTRUDAKRA
Kerékpártartó VAO 335 €
Sí-/snowboardtartó VAS 220 €
Szörftartó VAL 95 €
Kajaktartó – J típusú VGM 230 €
Kajaktartó – Saddle típusú VGN 190 €
Állítható tehertartó VGL 50 €
Tetődoboz VGJ 655 €
Batwing kifeszíthető ponyvatető VBM 780 €
Pótkeréktartó VAB 100 €
Marmonkannatartó VFN 120 €
Hi-Lift Jack emelőtartó VAQ 90 €
Szerszámtartó konzol VAI 95 €
Homoklétra lapos felfogató konzolok VDV 145 €
Homoklétra oldalsó felfogató konzolok VGT 170 €
Munkalámpatartó konzol VAJ 80 €
Gázpalacktartó VFK 120 €
Rakományrögzítő sarokkonzolok VGK 110 €
Tetőre való lekötőszemek VGO 45 €
Behajtható antennakonzol VGQ 90 €
Lezáró biztonsági kábel VGS 50 €
Rakományrögzítő szíjak VCU 35 €
RotopaX(TM) rögzítőkonzol felszerelési készlet VGP 15 €

A feltüntetett tartozékok árak tájékoztató jellegűek, tartalmazzák az ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák a beszerelés költségeit. A helyi pénznemben kifejezett végleges árakért forduljon magyarországi kiskereskedelmi partneréhez.

A kiegészítő elemek és azok elérhetősége járművenként (karosszériastílus és hajtáslánc) és országonként eltérő lehet, illetve egyéb elemek felszerelését teheti szükségessé az alkalmazáshoz. Kérjük, hogy további részleteket illetően vegye fel a 
kapcsolatot a helyi Retail Partner munkatársaival, vagy konfigurálja a járművét online.

A járművön használt kiegészítők befolyásolhatják a teljesítményt, a károsanyag-kibocsátást, a befoglaló méreteket és a terep-/közút geometriai jellemzőket.  Bizonyos kiegészítők felszerelése és azok közúton történő használata a helyi jogszabályoktól 
függően korlátozás alá eshet és/vagy törvénybe ütközhet. A felhasználó felelőssége biztosítani a helyi jogszabályoknak való teljes körű megfelelést. Ne terhelje meg sem a járművet, sem bármely kiegészítőt (sem azok bármely részét) az előírt 
terhelhetőségüktől vagy teherbírásuktól nagyobb mértékben. Figyelem: felszerelések tetőre, teljes hosszúságú tetőcsomagtartóra vagy tetősínre szerelhető keresztrudakra történő rögzítésekor körültekintéssel kell eljárni, mivel ez megváltoztathatja a 
jármű menettulajdonságait.

A terepen történő használat és a vonatkozó felszerelési elemek használata (beleértve az opciók és a kiegészítők használatát) megfelelő ismereteket és tapasztalatot igényel. A jármű vagy bizonyos felszereltségi elemek nem megfelelő használata nem 
biztonságos helyzeteket idézhet elő, és anyagi kárhoz és/vagy a használó személy és/vagy más személyek személyi sérüléséhez vezethet. A használó felelőssége, hogy ellenőrizze a felszereltségi elemek állapotát, az útvonalat és a várható körülményeket, 
mielőtt a használatra sor kerülne. Tanulmányozza át a Kezelői kézikönyvet, az adott kiegészítők kézikönyveit, útmutatóit, vagy érdeklődjön ezekről a legközelebbi Retail Partner munkatársainál.
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