Garantii 5 aastat või 150 000 km
Kere garantii 6 aastat

Hinnakiri - Cadillac CTS-V Sedan

www.vikingmotors.ee

Võimsus
Käigukast Kiirendus
Cadillac CTS-V 6,2 Kompressor

AT 8

* linnas / maanteel / keskmine

Garantii 5 aastat või 150 000 km / Kere garantii 6 aastat
AS Viking Motors jätab endale õiguse muuta hinnakirju etteteatamata
Hinnad sisaldavad käibemaksu

0-100 km/h s

kW/h

3,7

477/649

PöördeKütusekulu* C02
moment Nm
855

20,0/8,9/13,0

g/km

298

Hind
109 951
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Varustus - Cadillac CTS-V Sedan

www.vikingmotors.ee

Võtmeta sisenemine, start nupp
8-suunas elektriliselt seatavad juhi ja kaasreisija iste, 4- suunas elektriliselt reguleeritavad nimmetoed, 4-suunas seatavad
peatoed esiistmetel
Nahaga kaetud rool koos audio, telefoni ja püsikiiruse hoidja nuppudega
Käiguvahetuslabad roolil
Mälufunktsiooniga juhiiste ja välispeeglid
Automaatselt sulguvad jahutusluugid esimeses iluvõres
Tagumised parkimisandurid
Elektriline seisupidur
Brembo esimesed pidurid, ABS, ketaspidurid kõigil ratastel
Magnetic Ride Control - reaalajas isereguleeruv vedrustus (muudab ammordi jäikust)
Kaugjuhtimispuldist mootori käivitus
Isetumenev salongi tahavaatepeegel
Kahes osas alla klapitav tagaiste, suusaluuk
Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja, tuhatoos)
Kokkupõrke korral jalakäija vigastusi vähendav kapott
Alarm (mahuandur, kaldenurga andur)
Isofix turvaistme kinnitused
Turvapoldid
Tahavaate kaamera pilt kuvatuna salongipeeglile
360 kraadi kaamerasüsteem
OnStar 4G koos sisseehitatud Wi-Fi hotspot
Bose Premium Surround Sound 11-kõlariga koos aktiivse elektroonilise sisemüra summutamise süsteemiga
Istmete pakett: nahaga kaetud istmed, soojendusega/ventileeritavad juhi- ja kaasreisija iste, välimised soojendusega istmed
teises reas, elektriliselt seatavad, juhipoolne isetumenev, kere värvi, elektriliselt kokku klapitavad peeglid koos integreeritud
suunatule ja lombivalgustusega, LED meeleoluvalgustus ustel ja armatuurlaual, soojendusega rool, elektriliselt neljas suunas
seatav rool
Juhtmeta nutiseadme laadimisalus
Driver Awareness Package:
-Safety Alert Seat ( värinaga hoiatussignaali andev juhiiste)
Pikivahe indikaator
Sõiduraes püsimise abimees
-Liiklusmärkide tuvastamise süsteem
-Tahavaate kaamera
-Vihmaandur
-Kaugtulede ümberlülitamise assistent
-Tagantlähenejate hoiatus
-Pimeda nurga andur
CUE - Multimeedia süsteem koos navigatsiooniseadmega:
- AM/FM stereo, 8'' värviline ekraan, kolm USB pesa, SD kaardi pesa, väline audio sisend
-Bose Premium Surround Sound 13-kõlariga helisüsteem, aktiivne elektrooniline sismüra summutamise süsteem,
häältuvastus
Parkimissüsteem, Parking Assist
Luxury pakett :
- 230V pistik
- soojendusega välimised istmed
- valgustusega ukse lävepakud
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- kolme tsooniline kliimaseade
- elektriline kardin tagaaknal
- kardinad tagumistel külgmistel akendel
- valgustusega ukselingid
- värviline esiklaasinäidik (head-up)
360 kraadi kaamerasüsteem
Sportlike esiistmete ja infoteabe pakett
-20-suunas elektrilselt seatavad sportlikud esiistmed
- käsitsi seatav istmepadja pikendus
- juhi ja kaasreisija elektriliselt seatav seljatoe polster
- sportlikud kergsulamist pedaalid
- 12.3" värvilise ekraaniga pardaarvuti info kuvamiseks
Elektriline üle kahe istmerea kaldu avanev katuseaken elektrilise päikesevarjuga
Piiratud libisemisega tagadiferentsiaal
Valuveljed 19x9,5" ees ja 19x10" tagateljel, rehvid 265/35ZR19 ees ja 295/30ZR19 tagateljel
Alumiiniumist sportpedaalid
Eesmised sportistmed
Nahaga kaetud sportrool
Seemisnahaga kaetud käigukangi nupp
12.3" värvilise ekraaniga pardaarvuti info kuvamiseks
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Lisavarustus - Cadillac CTS-V Sedan
Välisvärvid
GBA
G7Q
G1W

Black Raven
Phantom Gray Metallic
Crystal White Tricoat

www.vikingmotors.ee
V Seeria
S
972
1933

Sisustus
HG6/TARD Jet Black/Jet Black must nahk (saadaval koos recaro istmetega - XYCW)
Lisavarustus

V Seeria
S
V Seeria

IO6

CUE - Multimeedia süsteem koos navigatsiooniseadmega

S

AQJ

20-suunas elektrilselt seatavad sportlikud esiistmed (ainult koos HCL/H5Y)

S

J6F

19" x 9.5" ees, 19" x 10.0" taga, V-seeria disainiga alumiiniumveljed '
Midnight SIlver' viimistlusega
Elektriline üle kahe istmerea kaldu avanev katuseaken elektrilise
päikesevarjuga
Carbon Fibre Sport pakett ei saa koos ventileeritavate esiistmetega (ainult
koos sisudega HG6/HG9/HG8) sisaldab Aero Downforce Pakett-carbon fiiber
kapott, tagumine difuusor, tagumine spoiler, esimene spoiler, Recaro
esiistmed
Punast värvi pidurisadulad

J6J

Kuldset värvi pidurisadulad

605

Auto sooritusvõime salvestamise süsteem (esimene kaamera)

1715

Q8O
C3U
CFZ

UQT

1019
1410
4930
605
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Tehnilised andmed - Cadillac CTS-V Sedan www.vikingmotors.ee
Mootor / käigukast
Pöördemoment (Nm/pmin)

V-Seeria
855/3600

Max kiirus (km/h)

320

Kiirendus 0-100 km/h (sek)
Kütusekulu (l/100km)
- linn
- maantee
- kombineeritud
Emissiooni klass
CO2 (g/km) kombineeritud

3,7
20
8,9
13
298
Massid

V-Seeria

Tühimass (kg)

1850

Täismass (kg)

2350

Kandevõime (kg)
Piduritega haagise max kaal (kg)

1136

Piduriteta haagise max kaal (kg)

750
Mõõdud

V-Seeria

Täispikkus (mm)

5050

Laius (mm)

1864

Kõrgus (mm)

1447

Kaalujaotus ees/taga %

52.7 / 47.3

Teljevahe (mm)

2911

Pakiruumimaht (l) iste üleval/all

388

Kütusepaak (l)

72
Sooritusvõime

Võimsus (kw/hj/pmin)

V-Seeria
477/649/6400

Kütus

Bensiin

Vedu

Tagavedu

Käigukast

Automaat

