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Uitrustingen

B  | NL

Mgo 3
MICROCAR M.GO 3 DYNAMIC

BESTUREN EN VEILIGHEID
Airbag in stuurwiel Optie
Raamstijlen in zwart •
Derde remlicht •
Grote remschijven voor en achter met rode remklauwen •
Geluidssignaal bij niet-gedoofde lichten •
Startonderbreker met geluidssignaal bij ingeschakelde versnelling •
Verwarming-ontdooiing-ventilatie met 3 snelheden •
Ruitenwissers vooraan met 3 snelheden, waarvan 1 met interval •
Ruitensproeier met automatisch wissen •
Deuren bestuurder en passagier verstrekt •
Binnenspiegel met dag/nacht stand •
Buitenspiegels links en rechts van binnenin regelbaar •
Led dagverlichting •
Led achterlichten •
Achteruitrijlicht •
Mistlicht achteraan •

AFWERKING BUITEN
Getinte ramen •
Donker getinte raam achterklep en zijramen achteraan •
Carrosserie in metaalkleuren •
Buitenspiegels in Piano zwart •
Afsluitbare tankdop •

AFWERKING BINNEN
Deurhendels binnen in chroom •
Bedieningsknop verwarming chroom •
Zonnekleppen links en rechts met make-up spiegel passagier •
Ventilatieroosters op dashboard •
Stuur regelbaar in hoogte •
Elektrische ramen •
Eén sleutel voor het starten en het openen van de deuren en tankdop •
Centrale console met bekerhouder •
Stoffen bekleding van dakhemel en raamstijlen vooraan •
Stoffen bekleding in koffer •
Stuur met Piano zwarte accenten •
Opbergvakjes op dashboard •
Stootrand in koffer •
Opbergvakjes in centrale console •
Ventilatieroosters afgewerkt met chroom •
Binnenverlichting met timer •
Koffer afgewerkt met isolerend tapijt •
Handgreep passagier •
Centrale deurvergrendeling met knipperlichtsignaal •
Achterraam met ruitontdooiing met timer •
Vloertapijt bij bestuurder en passagier •
12 V-stekker •
Opbergvakjes in deuren •
Voorgevormde bekleding op vloer •
Tapijt in koffer •
Schakelpook in zwart •

STOELEN
Regelbare hoofdsteunen •
Zijdelingse stoelbekleding (kunststof) •

INSTRUMENTENBORD
Digitale aanduiding schakelstand (vooruit-neutraal-achteruit) •
Achtergrond verlichting •
Kilometerteller met dagteller •
Achtergrond teller in blauw-zwart •
Aanduiding onderhoudsbeurten •
Brandstofmeter met waarschuwing bij reserveniveau •
Controlelampjes : knipperlicht links en rechts, mistlicht achter, kruislicht, rijlicht, voorgloeiing, neutraalstand •
Waarschuwingslampjes: accu, oliedruk, watertemperatuur, niveau remvloeistof/handrem •
Digitale klok •
Buitentemperatuurmeter •

AUDIO
Voorbereiding voor radio •
Voorbereiding achteruitrijcamera en parkeersensoren •

WIELEN
Stalen velgen met banden 145/80/13 •
Wieldeksels •
Spuitbus voor reparatie bij lekke band •

MICROCAR M.GO 3 ACTIVE «ANNIVERSARY» (Bijkomende uitrustingen) 
BESTUREN EN VEILIGHEID

Airbag in stuurwiel optie
Ruitenwisser achteraan •
Mistlichten vooraan •

AFWERKING BUITEN
Pack Chroom •
Dakrails in Piano zwart •
Exclusieve sticker «30th Anniversary» •

AFWERKING BINNEN
Interieur afgewerkt met zilveren delen •
Voorgevormde bekleding Premium •
Vloertapijten bij bestuurder en passagier •
Stuur met chroom accenten •
Handschoenkastje met opbergvakjes (munten, kaarten, bekerhouder) •
Verlichting in handschoenenkastje •
Anti-slip opbergvakje op dashboard •
Handgreep bestuurder en passagier •
Hoedenplank •

STOELEN
Stoelen met regelbare rugleuning (bestuurder en passagier), hoofdsteunen uitneembaar, afneembare stoelbekleding (met ritssluiting) •

AUDIO
2 luidsprekers •
MULTIMEDIA PACK - Combinatie audio-video met 3’’ touchscreen + Bluetooth + achteruitrijcamera •

WIELEN
Banden 155/65/14 •
Velgen 14’’ aluminium •
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