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CADILLAC CT6 3,0TT V6 GDI, AWD 

Techniniai duomenys

Variklis

Darbinis tūris (cm³)

Degalų rūšis

Variklio galingumas, kW/AG

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.min.

Dinamika

Pagreitėjimas (nuo 0km iki 100km)

Maksimalus geritis, km/h

Degalų sąnaudos

Degalų sąnaudos (mieste, užmiestyje, vidutinės)

CO2 tarša, g/km

Transmisija

Važiuoklės formulė

Varantys ratai

Pavarų dėžė

Kėbulas

Kėbulo tipas 

Durų skaičius
Sėdimų vietų skaičius 

Išoriniai matmenys

Bendras ilgis (m)

Bendras plotis (m)

Bendras aukštis (m)

Ratų baze (m)

Masė, tūriai

Paruošto eksloatacijai automobilio masė (kg)

Pilnai sukomplektuoto automobilio masė

Bagažinės talpa (l)

Degalų bakas (l)

GARANTIJOS:

Cadillac markės automobiliams suteikiama 5 metų iki 150 000 km ridos garantija.

Antikorozinė garantija - 6 metai.

"Cadillac" 24h techninė pagalba kelyje visoje Europoje pirmus 3 metus suteikiama nemokamai.
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Automatinė, 8 pavarų
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CT6 PREMIUM PLATINUM

Važiuoklė ir pakaba

Variklio paleidimo "Start-Stop" sistema ● ●

EURO6 emisijos standartas ● ●

Visų varomų ratų sistema (AWD) ● ●

Laikinas atsarginis ratas R18 ● ●

Sustiprinti visų ratų diskiniai stabdžiai, ● ●

Nuolat, realiu laiku kintančio slopinimo amortizatorių sistema "Magnetic Ride Control" su 3-

m pasirenkamais važiavimo režimais (Tour, Sport, Snow&Ice)
- ●

Aktyvi vairuojamų galinių ratų sistema - ●

Saugumo įranga

Priekinės saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui ● ●

Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekiniams ir galiniams keleiviams ● ●

Šoninės saugos oro pagalvės priekiniams ir galiniams keleiviams ● ●

Kelių saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui ● ●

Automatinė keleivių buvimo nustatymo sistema ● ●

Trijų tvirtinimo taškų saugos diržai visiems keleiviams + reguliuojamo aukščio saugos diržai 

su pirotechniniais įtempėjais ir automatine laisvumo šalinimo sistema priekiniams 

keleiviams

● ●

Stabdžių antiblokavimo sistema ABS (su EBD) ● ●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ● ●

Praslydimo kontrolės sistema aktyvi visame greičio diapazone ● ●

Aktyvus variklio gaubtas (aktyvi pėsčiųjų apsauga) ● ●

Pėsčiųjų atpažinimo sistema (priekyje) ● ●

Atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio indikavimo sistema + priešpriešinio 

susidūrimo perspėjimo sistema su stabžių aktyvavimo funkcija
● ●

Aktyvi eismo juostos laikymosi perspėjimo ir kontrolės sistema ● ●

Aklosios zonos kontrolės ir eismo juosto keitimo perspėjimo sistema ● ●

Galinio skersinio eismo aptikimo sistema ("Rear Cross Traffic Alert") ● ●

Kelio ženklų atpažinimo sistema ● ●

Automatinė automobilio sustabdymo sistema prieš kliūtį (mažų greičių susidūrimo 

sušvelninimo sistema) automobilio priekyje
● -

Automatinė automobilio sustabdymo sistema prieš kliūtį (mažų greičių susidūrimo 

sušvelninimo sistema) automobilio priekyje ir gale
- ●

Integruota stabdžių asistavimo sistema su autonomine avarinio stabdymo sistema - ●

Naktinio matymo sistema - ●

Adaptyvinė pastovaus greičio palaikymo sistema (tempostatas) su "Stop&Go" funkcija - ●

Pastovaus greičio palaikymo sistema (tempostatas) ● -

Galinių durų užraktai vaikų saugumui ● ●

Vaikų kėdučių tvirtinimo sistema LATCH ● ●

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) ● ●

Aktyvios galvos atramos priekiniams keleiviams ● ●

Langų valytuvai su lietaus jutikliu ● ●

Apsauga nuo vagysčių

Imobilizatorius + gamyklinė garsinė apsaugos sistema ● ●

Salono judesio jutiklis + automobilio posvyrio/pakėlimo jutikliai integruoti į apsaugos 

sistemą
● ●

Programuojamas durų užraktas ● ●

Spec.ratų veržlės apsaugai nuo vagysčių ● ●

Išorės įranga

Adaptyviniai "BiLED" žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) su automatiniu spindulio lygio ir 

posūkio kampo korektriumi, bei automatnio artimųjų/tolimųjų šviesų perjungimo funkcija 

"IntelliBeam"

● ●

LED dienos žibintai ● ●

Tonuoti langų stiklai su infraraudonųjų spindulių filtru (SOLAR RAY) ● ●

Elektra valdomas panoraminis stoglangis ● ●

Vidaus įranga

LED naktinis prietaisų skydo ir durų apšvietimas ● ●

Apšviečiami veidrodėliai atvartuose nuo saulės vairuotojui ir priekiniam keleiviui ● ●

Stogo konsolė su žemėlapių skaitymo lemputėmis ir galinio lango užuolaidėlės (jeigu 

įrengta) ir stoglangio (jeigu įrengta) valdymo mygtukais
● ●

Centrinis porankis tarp priekinių sėdynių  su atidaroma daiktadėže ● ●

Tinklelis daiktams prilaikyti bagažo skyriuje ● ●

Rūkančiųjų paketas (peleninė ir cigarečių pridegiklis) ● ●

Puodelių laikikliai (2 priekinėje konsolėje ir 2 galinių sėdynių porankyje) ● ●

Tekstiliniai kilimėliai ● ●

Apšviečiamos slenksčių apdailos priekiniams keleiviams ● ●

Apšviečiamos išorinės durų rankenėlės ● ●

Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė ● ●

Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės ● ●

Prietaisų skydelio rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo ● ●



Sėdynės

Odiniai sėdynių apmušalai ● ●

16 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės, 4 kryptimis 

reguliuojamas atlošo išgaubimas, 4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galvos atlošai

● -

20 krypčių reguliuojamos priekinės sėdynės, elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio 

keleivio nugaros atlošo išgaubimas ir šoninis palaikymas, rankiniu būdu reguliuojamas 

priekinių keleivių sėdynės ilgis (atrama kojoms)

- ●

"Atminties" paketas: įsimenamos 2 vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių pozicijos bei 

išlipimo iš automobilio pozicija
● ●

Porankis tarp priekinių sėdynių ● ●

Ventiliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės ● ●

Šildomos priekinės ir galinės (šoninės) sėdynės ● ●

Galinių sėdynių"Komforto paketas":

   - elektra valdomos galinės sėdynės

   - šildomos ir ventiliuojamos galinės sėdynės

   - masažo funkcija galiniams keleiviams

   - atlenkiamas galinių sėdynių centrinis porankis su multimedijos valdymo mygtukais ir 

HDMI bei USB jungtimis

Komforto įranga

Beraktė atrakinimo sistema ● ●

Beraktė užvedimo sistema mygtuku ● ●

Oda trauktas vairaratis su integruotais audio, telefono ir greičio palaikymo sistemos 

valdymo mygtukais
● ●

Šildomas vairaratis ● ●

Pavarų dėžės valdymo svirtelės ant vairo ● ●

Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis - galinio vaizdo kamera ● ●

Elektra valdomi langai su automatinio atidarymo-uždarymo bei keleivių langų valdymo 

blokavimo funkcijomis
● ●

Iš keleivių salono, mygtuku atidaromas degalų bako dangtelis ● ●

Elektra valdomas stovėjimo stabdis ● ●

Elektra valdomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai su integruotais LED posūkio 

žibintais
● ●

Automatiškai pritemstantis išrinis galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo pusėje ● ●

Elektra reguliuojamas vairaračio aukštis ir atstumas su atminties funkcija ● ●

Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai (ultragarsiniai) ● ●

360° apžvalgos sistema ● ●

Automationė ("Hands-free") bagažinės dangčio atidarymo sistema ● ●

Universali garažo vartų atidarymo sistema ● ●

Šildymas ir kondicionavimas

Dviejų zonų (vairuotojo ir kelevio) automatinė klimato kontrolės sistema ● -

Keturių zonų automatinė klimato kontrolės sistema - ●

Oro valymo sistema su oro jonizatoriumi - ●

Šildomas galinio lango stiklas, ventiliacijos kanalai vairuotojo ir priekinio keleivio priekinio ir 

šoninių langų atitirpinimui
● ●

Audio ir ryšių įranga

Prietaisų skydelis su 8" spalvotu ekranu, su pritaikymo vairuotojo asmeniniams poreikiams 

funkcija
● -

"BOSE Premium" erdvinio garso sistema (10 garsiakalbių) su aktyvia triukšmo slopinimo 

funkcija
● -

Wi-Fi funkcija ● ●

Skaitmeninė integruota DAB/DAB+/DMB-R audio sistema ● ●

"Bluetooth" laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija ● ●

230V maitinimo šaltinis centrinėje konsolėje ● ●

CUE (Cadillac User Experience) su 3D Navigacijos sistema, 8" spalvotu aukštos raiškos 

lietimui jautriu ekranu, AM/FM stereo sistema su 3-mis USB lizdais, SD kortelės skaitytuvu, 

ausinių pajungimo lizdu ir Balso Atpažinimo Funkcija

● ●

12,3" konfiguruojamas prietaisų skydelis su 4-iais skirtingais režimais ir pritaikymo 

vairuotojo asmeniniams poreikiams funkcijomis
- ●

"BOSE Panaray" erdvinio garso sistema (34 garsiakalbių) su aktyvia triukšmo slopinimo 

funkcija
- ●

Informacinė-pramoginė sistema  galiniams keleiviams su dviem 10" monitoriais, 

nuotoliniu valdymu, AUX jungtimis ir dviem bevielio ryšio, dviejų kanalų ausinėmis
- ●

Elektroninis variklio garso stiprintuvas - ●

- ●



Kėbulo spalvos

Black Raven ● ●

Radiant Silver Metallic ● ●

Stellar Black Metallic    780 € 780 €

Moonstone Metallic 780 € 780 €

Dark Emerald Metallic 780 € 780 €

Dark Adriatic Blue Metallic 780 € 780 €

Radiant Silver Metallic 780 € 780 €

Phantom Gray Metallic 780 € 780 €

Bronze Dune Metallic 780 € 780 €

Crystal White Tricoat 1 540 € 1 540 €

Red  Passion Tintcoat 1 540 € 1 540 €

Ratai

20"x8.5" visų ratų, multi-stipininiai, šviesaus mechaniškai apdirbto aliuminio lydinio  ●  -

20"x8.5" visų ratų, 5-ių V formos stipinų, "Manoogian Silver" spalvos dažyto aliuminio 

lydinio su 5 chromuotais intarpais
- ●

Vasarinės "Pirelli" padangos R20 ● ●

Automobilio kaina (EUR su 21% PVM) 74 739 96 089

Pastabos:      

    ● - standartinė įranga    

    o - laisvai pasirenkama įranga     

   1220 € - papildomai užsakoma įranga     

    * - gamintojui pakeitus automobilių kainas, UAB KIA AUTO ("Cadillac Vilnius"), pasilieka teisę pakeisti automobilių kainas be atskiro įspėjimo.


