


Grandland, SUV, Business Edition 
1.2 Turbo, 96 kW / 130 KM, Start / Stop 
8-biegowa automatyczna

Cena podstawowa 147,400 zł 

Wyposażenie dodatkowe 1,500 zł 

Kolory, tapicerki i koła 1,500 zł 

Tapicerka materiałowa Berson - czarna 0 zł 

Biały - Arktic 1,500 zł 

Felgi aluminiowe 17", wieloramienne 

Pakiet Zimowy 1 0 zł 

Podgrzewana szyba przednia 

Podgrzewane fotele przednie 

Podgrzewana kierownica 

Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane 

Wyposażenie seryjne 

Fotele przednie komfortowe 

Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy 

Zaczepy i-Size do fotelika dziecięcego na siedzeniu pasażera 

Pasywne zagłówki foteli przednich 

Środkowy zagłówek z tyłu 

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe 

Wycieraczka tylnej szyby 

Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera 

Czujnik deszczu 

Pokrywa przestrzeni bagażowej 

Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym czujnikiem recyrkulacji 

System Multimedia 

Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym 

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 

Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi 

Lusterko wewnętrzne światłoczułe 

Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża 



Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach 

Elektryczny hamulec postojowy 

Tempomat 

System wspomagania ruszania na pochyłościach 

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń 

Drugi kluczyk składany 

Zestaw naprawczy do opon 

Zewnętrzna listwa okienna czarna 

Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego 

Reflektory przeciwmgielne 

Reflektory Eco LED 

System automatycznego sterowania oświetleniem 

Automatyczne sterowanie światłami drogowymi 

Oświetlenie do czytania z tyłu 

Sygnał dźwiękowy jednotonowy 

Oświetlenie bagażnika 

Komputer pokładowy 

Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy 

Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu 

Światła tylne w technologii LED 

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie 

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy 

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera 

System monitorowania ciśnienia w oponach 

Przednia kamera rozpoznająca znaki drogowe 

Elektryczne szyby przód i tył 

Dezaktywacja poduszki pasażera przedniej i bocznej 

Gniazdko 12 V w przedziale bagażowym 

Gniazdko zasilania 230V w konsoli środkowej, tył 

System automatycznego parkowania 

Kamera cofania 

System wykrywania zmęczenia kierowcy 

System Aktywnego Hamowania 

Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu 

Fotel pasażera z regulacją w sześciu kierunkach (regulacja nachylenia oparcia, wzdłużna, wysokości) 

Fotel kierowcy z regulacją w sześciu kierunkach (regulacja nachylenia oparcia, wzdłużna, wysokości) 

Uchwyty ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach 

System Multimedia 

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R 

Antena dachowa 

6 głośników 

Uchwyt na napoje w konsoli środkowej 

Opony 215/65R17 103V 

Oświetlenie ambient w konsoli i drzwiach przednich 

Dodatki 0 zł 

Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne 0 zł 

Manetki ręcznej zmiany biegów na kierownicy (dla skrzyń automatycznych) 0 zł 

Razem: 148,900 zł



RABAT: 8 000 PLN    

CENA SPRZEDAŻY: 140 900 PLN  ROK PRODUKCJI 2022

http://www.mikolajczak.com.pl/

