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Ceník FENGON 5

Katalogová cena modelu bez DPH

Katalogová cena modelu s DPH

DOT MATRIX mřížka katalogová cena bez DPH 

Vyhřívaná přední sedadla katalogová cena bez DPH

Ztmavená skla ceníková cena bez DPH

Akce – rozšířená záruka  2+5 let nebo 150 000 km

Classic

544 628 Kč

659 000 Kč

2 590 Kč

11 900 Kč

5 370 Kč

*

Classic +

578 430 Kč

699 900 Kč

*

*

*

*

Příplatková výbava

¹ Rozšířená záruka na 2 + 5 let nebo 150 000 km podle specifikace

¹



Základní parametry

Motor

Zdvihový objem (ml/cm3)

Max. výkon motoru (kW) 

Max. kroutící moment (Nm)

Palivová nádrž

Karosérie

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Rozvor (mm)

Rozchod kol (mm)

Min. světlá výška podvozku (mm)

Počet sedadel

Převodovka automatická

Classic

SFG15TA

1498

101

220

58 l, kovová nádrž

Samonosná

4685

1865

1645

2790

1580

200

5

CVT(VT5)

Classic +

SFG15TA

1498

101

220

58 l, kovová nádrž

Samonosná

4685

1865

1645

2790

1580

200

5

CVT(VT5)



Spotřeba

Spotřeba mimo město

Spotřeba v městě

Kombinovaná spotřeba 

Kombinovaná spotřeba 

Classic

8,1 l/100 km

12,3 l/100 km

10,2 l/100 km

11,85 l/100 km

Classic +

8,1 l/100 km

12,3 l/100 km

10,2 l/100 km

11,85 l/100 km

NEDC

NEDC

NEDC

WLTP

NEDC – New European Driving Cycle, označuje jízdní cyklus pro měření spotřeby a emisí v laboratoři.
WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures – test pro měření spotřeby a emisí v reálném provozu. 



Specifikace

Uložení motoru, hnaná náprava

Systém řízení

Pneumatiky

Disky

Přední maska

Přední kombinované světlomety

Přední mlhová světla

Denní svícení

Boční směrová světla

Stěrače

Vnější zpětná zrcátka

Classic

Přední uložení motoru,
přední hnaná náprava

Elektrický posilovač řízení (EPS)

235/50 R18

Lité disky, dojezdové kolo – 
plechový disk T165/80 R17

Pochromovaná 3 lamelová
(možnost objednat DOT MATRIX)

LED světlomety, elektronicky nastavitelné,
automatický světlomet, opožděné

vypnutí světlometu

LED

*

LED, ve zpětných zrcátkách

Přední stěrače typu AERO, 
klasický zadní stěrač

V barvě vozidla, vnitřně stavitelné,
vyhřívané, automaticky sklápěné,

uvítací LED Dongfeng LOGO + FENGON

Classic +

Přední uložení motoru,
přední hnaná náprava

Elektrický posilovač řízení (EPS)

235/50 R18

Lité disky, dojezdové kolo – 
plechový disk T165/80 R17

DOT MATRIX

LED světlomety, elektronicky nastavitelné,
automatický světlomet, opožděné

vypnutí světlometu

LED

*

LED, ve zpětných zrcátkách

Přední stěrače typu AERO, 
klasický zadní stěrač

V barvě vozidla, vnitřně stavitelné,
vyhřívané, automaticky sklápěné,

uvítací LED Dongfeng LOGO + FENGON



Specifikace

Střešní okno

Zadní kombinovaná světla

Zadní mlhová světla

Třetí brzdové světlo

Palivová nádrž

Interiér

Palubní deska

Přístrojová deska

Audio systém

Reproduktory

Panel klimatizace

Zapalovač

Ruční brzda

Klakson

Classic

Panoramatické

LED couvací světlo, LED směrovky,
LED brzdové světlo, LED obrysové světlo

*

LED

58 l, kovová nádrž

Černá | Červená | Modrá

Měkčený plast

Analogové přístroje
+ 3,5palcový TFT display

10.25palcový panel

6

AC dotykový panel

*

Elektrická ruční brzda

2, 1 pro velkou hlasitost,
1 pro malou hlasitost

Classic +

Panoramatické

LED couvací světlo, LED směrovky,
LED brzdové světlo, LED obrysové světlo

*

LED

58 l, kovová nádrž

Černá | Červená | Modrá

Měkčený plast

Analogové přístroje
+ 3,5palcový TFT display

10.25palcový panel

6

AC dotykový panel

*

Elektrická ruční brzda

2, 1 pro velkou hlasitost,
1 pro malou hlasitost



Specifikace

Klimatizace

Bezpečnostní rukojeť

Sedadla

Nastavení polohy
předních sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Airbagy

Dětská pojistka

Parkovací senzory

Couvací kamera

Centrální uzamykání

Klíče

Rozmrazování zadního skla

Classic

Automatické ovládání, HVAC

3

5 sedadel, 2 + 3

Bez vyhřívání: 6směrové elektrické
nastavení polohy u řidiče, 4směrové

manuální nastavení polohy u spolujezdce
S vyhříváním: 10směrové elektrické
nastavení polohy u řidiče, 4směrové

elektrické nastavení polohy u spolujezdce

o

Řidič + spolujezdec + přední řada

*

Přední a zadní parkovací senzory

*

*

Skládací, s centrální ovládáním
(včetně centrálního ovládaní zadních dveří)

*

Classic +

Automatické ovládání, HVAC

3

5 sedadel, 2 + 3

10směrové elektrické nastaevní 
polohy u řidiče, 4směrové  elektrické

nastavení polohy u spolujezdce

*

Řidič + spolujezdec + přední řada

*

Přední a zadní parkovací senzory

*

*

Skládací, s centrální ovládáním
(včetně centrálního ovládaní zadních dveří)

*



Specifikace

Elektrické otvírání zadních dveří

Bezklíčové odemykání
a startování PEPS, PE (Pasivní vstup)
PS (Pasivní start)

TPMS – systém monitorování 
tlaku v pneumatikách

ABS/EBD – protiblokovací systém 

EBA/BAS/BA/EVA – brzdový asistent

EPB – elektronická ruční brzda 
(včetně asistenta pro rozjíždění do kopce)

Tempomat

ASR/TCS/TRC/ATC – kontrola trakce

ESP/ESC – systém řízení stability

Záznam jízdy

USB rozhraní

AUTOHOLD funkce
Dynamický rozjezdový asistent

Classic

*

S funkcí PS řidič a spolujezdec
s funkcí PE

*

*

*

*

*

*

*

*

2x, v přední a zadní části konzole

*

Classic +

*

S funkcí PS řidič a spolujezdec
s funkcí PE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2x, v přední a zadní části konzole



Lorem ipsum
 dolor sit am

et, 

Specifikace

Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní)
Přední dveře (zelené sklo) 
Zadní strana (zelené sklo)

Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní sklo)
Přední dveře (sklo Privacy / zatmavené)
Zadní strana (sklo Privacy / zatmavené)
Zadní dveře   (sklo Privacy / zatmavené)

Classic

*

о

Classic +

–

*

*    Standardní výbava     |     -   Bez možnosti volby     |     о  Doplňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na změny bez upozornění.   

Ceník platný od 1. července 2021
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