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Cenník VOYAH FREE

Rozšírená záruka

Cenníková cena modelu bez DPH

Cenníková cena modelu s DPH

Akcia - Rozšírená záruka¹ 2+2 roky alebo 100 000km

¹ Rozšírená záruka na 2+2 roky alebo 100 000km podľa špecifikácie

VOYAH FREE

79 992 EUR

95 990 EUR

*

VOYAH FREE OP1

82 075 EUR

98 490 EUR

*

VOYAH FREE OP1+OP2

83 325 EUR

99 990 EUR

*



Základné parametre
Motor

Max. výkon motora (kW) 

Max. krútiaci moment (Nm)

Typ batérie

Kapacita batérie (kWh)

Maximálny výkon nabíjania (kW)

Karoséria

Dĺžka（mm）

Šírka (mm)

Výška (mm)

Rázvor (mm)

Pohotovostná hmotnosť (kg)

Zaťaženie strechy (kg)

Rádius otáčania (m)

Počet sedadiel

Prevodovka

Elektromotor

360

750

ternary litium

106

120

Samonosná

4905 

1950

1645

2960 

2340 

75

11,4

5

jednostupňová



Základné parametre
Predná náprava

Zadná náprava

Spotreba energie (kWh/100km)

Maximálna hmotnosť nebrzdeného vozíka (kg)

Maximálna hmotnosť brzdeného vozíka (kg)

Objem kufra (l)

Maximálna rýchlosť vozidla (km/h)

Zrýchlenie 0-100km/h (s)

Kombinovaný dojazd WLTP

Uloženie motora, hnaná náprava

Systém riadenia

IFS, dvojité ramená

Viacprvková

v procese kalibrácie

750

2000 

560/1320

200

4,7

500km

Predné uloženie motora, predná aj zadná hnaná náprava

Elektrický posilňovač riadenia (EPS)



Predné kombinované svetlomety
LED svetlomet, nastaviteľný elektrický,

automatický svetlomet, oneskorenie vypnutia svetlometu,
so šošovkou

Svetlomety

Pneumatiky a disky
Rozmer pneumatík

Disky

255/45 R20

Zliatinové disky 20"



Exteriér
Stierače

Spätné vonkajšie zrkadlá

Panoramatická strecha

Stierače typu AERO, adaptívne so senzorom dažďa

elektricky nastaviteľné, vo farbe karosérie s integrovanými smerovkami

elektronicky ovládaná, podsvietená



Interiér
Interiér

Palubová doska

Prístrojová doska

Audio systém

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu

Reproduktory

Panel klimatizácie

Zapaľovač

Ručná brzda

Tmavá (čierna+tmavomodrá), Svetlá (svetlohnedá+svetlomodrá)

mäkkčený plast

digitálny  displej

12,3 " displej, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth, Spotify,
Wi-Fi, Dab+rádio, online navigácia, USB, 5G sieť

*

8

AC dotykový panel

*

Elektrická ručná brzda



Interiér
Klaksón

12V zásuvka

A/C

Automatické odrosovanie

Klimatizovaná priehradka (odkladací box)

Predohrev batérie

Automatické zasúvacie kľučky dverí

Diaľkové ovládanie 

Bluetooth kľúč

Plato kufra

Nabíjačka AC do 11kW

Sedadlá

Nastavovanie polohy predných a zadných sedadiel

E2, 1 pre veľkú hlasitosť, 1 pre malú hlasitosť

*

Automatická, 2 zónová HVAC

*

*

*

*

*

*

*

*

5 sedadiel, 2 + 3

Predné: 12 smerové elektronické nastavenie polohy vodiča,
vyhrievané, ventilované s pamäťou, funkica masáže (voliteľná), 

6 smerové elektronické nastavenie polohy spolujazdca,
vyhrievané, ventilované, funkcia masáže (voliteľná) 

Nastaviteľná hlavová opierka, stredová lakťová opierka,
sklápanie v pomere 6/4, 2x ISOFIX



Komfort
DC rýchlonabíjanie

Detská poistka

360° parkovanie 

Cúvacia kamera

Centrálne uzamykanie

Kľúče

Rozmrazovanie zadného skla

Jazdné režimy

FCW varovanie vpredu pred kolíziou

Parkovací asistent

Asistent nočného videnia

Adaptívny tempomat

LDW sledovanie jazdných pruhov

Udržovanie jazdných pruhov

Asistent jazdy v premávke TJA

Asistent jazdy na diaľnici HWA

*

*

*

*

*

*

*

Comfort, economic, normal, sport, off-road, customise

*

*

*

*

*

*

*

*



Komfort
Inteligentný tempomat (TJA+HWA)

Multifinkčná kamera

Rozpoznávanie dopravných značiek a rýchlosti

Výstraha pre chodcov - zvuk elektromobilu

Elektrické otváranie kufrových dverí

Bezkľúčové odomykanie

TPMS   Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

ABS/EBD   Protiblokovací systém 

EPB   Elektronická ručná brzda (vrátane asistencie do kopca)

Tempomat 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Komfort
Digitálny záznam jazdy

USB rozhranie

Predné dvere (zelené sklo, hydrofóbne),
stredné dvere (zelené sklo), zadná strana (zelené sklo)

Predné dvere (zelené sklo, hydrofóbne sklo),
stredné dvere (sklo Privacy/ zatmavené),
zadná strana (sklo Privacy/zatmavené),
zadné dvere (sklo Privacy/zatmavené)

Hluk redukujúce sklá

Tepelne izolované sklá

Adaptívna vzduchová regulácia svetlej výšky podvozku do 100mm

Voňavka 

*

*

*

*

*

*

o

o



Option Packet 1
Adaptívne vzduchové pruženie O1 100mm MAX nastavenie

Funkcia automatického nastavenia výšky svetlometu 

Predné sedadlo spolujazdca 12 bočné elektrické nastavenie 

Predné sedadlo vodiča s masážnou funkciou 

Predné sedadlo spolujazdca s masážnou funkciou 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Option Packet 2
Celosklenená strecha s nastavením priehľadnosti (0-100%)

Dynaudio System (HiFi, 10 reproduktorov) 

Sedadlo vodiča s masážnou funkciou

Inteligentný systém kvality vzduchu 

Monitorovací systém PM2,5

Systém čerstvého vzduchu s difuzérom vône

*  Štandardná výbava     |     -  bez možnosti voľby     |     о  doplnková výbava

Uvedené údaje majú informatívny charakter. Importér si vyhradzuje právo na ich zmeny bez upozornenia.

Cenník platný od 1.7.2022 do 30.9.2022






