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Prawdziwy styl to taki, który oddaje Twoją naturę. 
Dlatego stworzyliśmy Ypsilon Elefantino. Jedyny 
z naturalnym szykiem!
Budzące zazdrość kształty, stylowe detale i 5 kolorów  
w kolekcji 2013 roku: śnieżna Biel, Szarość skały, 
Beż ziarenek piasku, wulkaniczna Czerń, Purpurowy 
Aurora i nowonarodzony Turkus, który już wkrótce 
uzupełni stylową gamę. 



„Fashion” oznacza oryginalność w każdym calu. 
Poczynając od klamek w kolorze karoserii po serie luste-
rek z elementami w kolorze fuksji, Ypsilon Elefantino 
jest trendy w najmniejszym detalu.trendy w najmniejszym detalu.trendy

Spersonalizowany słupek drzwi z nazwami głów-
nych europejskich miast, ton w ton.

Zagłówki Zagłówki z elementami w kolorze fuksji.

Czarne kołpaki 15” ozdobione kolorowym logo Ypsilon.

SZYK W KAKAK ZDYM 

DETETE ALU

.



Glamour w każdej sytuacji, pięciodrzwiowa Ypsilon Elefantino 
zawsze świetnie się sprawdza, chociażby wtedy, gdy jedziesz na za-
kupy z przyjaciółkami. Elegancka w każdym ruchu, zupełnie jak mo-
delka na wybiegu… Prowadząc Elefantino czujesz się jak gwiazda 
pokazu w świetle refl ektorów. Na szczęście wysokie obcasy nie są 
konieczne.
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Modny design tylnych świateł LED zapewnia lepsze oświetlenie, 
logo Elefantino – znak szczególny modelu – zdobi połyskujące czar-
ne drzwi bagażnika o pojemności 245 dm3. Tylko Ypsilon Elefantino 
ma odwagę pokazać się z każdej strony.
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RETETE RO Z KAZDEJ STROONNY
.
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Wygląd, który zapiera dech w piersiach. Wyposażenie wnętrza  
świeże i dynamiczne: skórzana kierownica, fotel i zmiana biegów 
z kontrastującymi przeszyciami w kolorze fuksji, tablica rozdzie-
lcza i fotele pokryte materiałem z nazwami miast, ton w ton. 

Jazda modelem Elefantino jest jak podróż do najmodniejszych miast 
Europy, w otoczeniu maksymalnego komfortu. Styl Ypsilon Elefantino 
to więcej niż tylko moda, to styl dla tych, dla których moda jest pasją.



Wybór z klasą. Ypsilon Elefantino z silnikiem 1.2 8v 69 KM,  który zapewnia maksymalną przyjemność jazdy i doskonałe warunki 
w zakresie zużycia i emisji.

Z troską o środowisko emisja i zużycie paliwa zostały maksymalnie zredukowane, gwarantując tym samym przyjemność jazdy bez 
żadnych ograniczeń.

Ruszaj z Ypsilon Elefantino. Ruszaj z naturalnym szykiem!Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km):
6,8 (Ypsilon 1.2 8v GPL 69 KM). Emisja CO2 (g/km): 120 (Ypsilon 1.2 8v 69 KM BZ).
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