КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ від 03.11.2020р.

Електромобіль TESLA Model 3 Performance

Рік виготовлення - 2020. Новий електромобіль
Характеристики (комплектація базова):
1. Батарея 75 кВтг
2. Повний привід
3. Запас ходу 500 км (WLTP)
4. 3,3 секунди 0-100 км /г
5. Колір – білий
6. Колір салону –чорний
7. 20-Zoll Überturbine-Felgen
8. 15 "центральний сенсорний екран
9. Максимальна швидкість 260 км/г
10. Карбоновий задній спойлер
11. Опущене шасі
12. Підігрів сидінь на всіх сидіннях, підігрів керма
13. 12-позиційне регулювання потужності передніх і
задніх сидінь з підігрівом
14. Повітряний фільтр HEPA запобігає потраплянню
всередину бактерій, вірусів та неприємних запахів

15. Легкі металеві педалі
16. Аудіосистема преміум-класу - 14 динаміків, 1
сабвуфер, 2 підсилювача і процесор звукового поля
17. Супутникові карти з відображенням трафіку в
реальному часі
18. Панорамне лобове скло та скляний дах з
ультрафіолетовим та інфрачервоним захисним
шаром
19. Бічні дзеркала з електричним складанням,
підігрівом з автоматичним затемненням
20. Центральна консоль із накопичувачем, 4 портами
USB та док-станцією для 2 смартфонів
21. Гарантія. Базовий транспортний засіб - 4 роки
або 80 000 км, залежно від того, що трапляється
раніше. Акумулятор і привід - 8 років або 192 000
км, що трапляється раніше

Додаткові опції, комплектація та ціна:
1.

Колір автомобіля:
 Чорний – 1050 євро
 Сірий – 1050 євро
 Синій – 1050 євро
 Червоний – 2100 євро

2.
3.
4.
5.

19-Zoll Sport-Felgen – 1600 євро
Білий колір салону – 1050 євро
Розширений автопілот – 7500 євро
Зчіпний причіп. Високоміцний буксирний стержень
класу II із сталі.– 1060 євро

Автомобіль під замовлення (Європа).
Терміни доставки в Україну орієнтовно 3-4 місяці*.
Ціна базової моделі 59 000** євро (покупка, доставка в Україну, сертифікація)
Ціна вказана без сплати пенсійного фонду при першій реєстрації авто в Україні.
З повагою,
Салону електромобілів АРТЕНЕРГО МОТОР
068 28 007 07
_________________________________________________________________________________________________
* Терміни поставки електромобіля в Україну залежать від термінів виготовлення електромобіля у виробника.
** Вартість електромобіля може змінюватись відповідно до змін вартості ціни виробника.

