
OD 



LANCIA DELTA S  OD

Miejski instynkt.



Zaprojektowany przez fi rmę MOMODESIGN model DELTA S został stworzony w oparciu o sportowy design 

i elegancką stylistykę. Poruszając się z pełną swobodą po mieście, nowa Delta doskonale łączy elegancję 

Lancii z mocnym i wyrazistym charakterem marki MOMODESIGN. Styl i kolorystyka elementów takich, jak:  

listwy progów i zderzaki w kolorze nadwozia, podwójna chromowana końcówka rury wydechowej i czarna 

błyszcząca pokrywa bagażnika podkreślają niepowtarzalny temperament tego samochodu.

Faliste formy doskonale współgrają z eleganckimi liniami, a ich idealnym dopełnieniem są wersje 

kolorystyczne:  szara (Antracite Grey), biała (Zenit White) i czarna (Magma Black) oraz dwie wersje dwukolorowe 

– Antracite Grey i Zenit White z błyszczącym czarnym dachem Eclissi.

Piękno będące wyrazem najnowszych osiągnięć wzornictwa i elegancji stylistycznej.

MAGIA DESIGNU SPRAWIA, ŻE FORMA 
                                          WYRAŻA EMOCJE. 
                                        



ELEGANCJA FORMY, KTÓRĄ TWORZY 
 HARMONIJNA STYLIZACJA.



Harmonia, proporcjonalność, troska o detale. 

Cechy, które stanową istotę wzornictwa.

Dodatkowy, atrakcyjny akcent stanowi wykończenie 

Dark Chrome na chłodnicy, lusterkach bocznych 

i refl ektorach do jazdy dziennej DRL oraz przyciemnione 

refl ektory i światła przeciwmgielne.

Model wyposażony jest również w reprezentacyjne, 

ekskluzywne felgi aluminiowe 18’’ Dark Chrome, 

a nowy antracytowoszary kolor nadaje mu

indywidualny wygląd.

Zaprojektowana w wielkim stylu, nawet 

w najdrobniejszych szczegółach.

                PIĘKNO FORMY W Y P Ł Y W A  Z UMIEJĘTNOŚCI 
                                                                   GRY ŚWIATŁEM.



CELEM SZTUKI NIE JEST DĄŻENIE DO ODDANIA 
 ZEWNĘTRZNYCH CECH 
 PRZEDMIOTÓW, A GŁĘBI 
 ICH CHARAKTERU.

Centralna konsola w czarnym błyszczącym kolorze z elementami Dark Chrome, osłona 

dźwigni zmiany biegów, hamulec ręczny i kierownica z niebieskim, kontrastującym 

obszyciem oraz tablicą rozdzielczą z żółtymi motywami sportowymi.

Wielką zaletą opracowanego przez fi rmę MOMODESIGN modelu Delta S jest umiejętne 

uwydatnienie sportowego charakteru bez utraty elementów stylu i komfortu.

Dopełnieniem całości jest imponujące wyposażenie standardowe, które zawiera między 

innymi: tempomat, automatyczną klimatyzację dwustrefową i skórzaną kierownicę.



POŁĄCZENIE OSIĄGNIĘĆ DESIGNU 
 Z ZAMIŁOWANIEM 
 DO SPORTU SPRAWIA, 
 ŻE POJĘCIE 
 KOMFORTU 
 NABIERA NOWEGO
 OBLICZA.

Dzięki swojemu sportowemu i współczesnemu charakterowi każdy 

szczegół wnętrza nowej Delty S wyróżnia się głębią stylu.

Sportowe siedzenia z tapicerką ze skóry i tkaniny z niebieskim kontrastowym 

obszyciem oraz oparcia siedzeń zaprojektowane przez fi rmę 

MOMODESIGN pozwalają na uzyskanie idealnie 

dopasowanego poziomu komfortu.



D E S I G N  T O  S P O S Ó B  W Y R A Ż A N I A 
                        MOCY POPRZEZ FORMĘ.

Potencjalni Klienci będą również zachwyceni możliwością wyboru dwóch silników 

o wysokich osiągach: diesla 1.6 Multijet 120 KM i 1.9 TwinTurbo Multijet 190 KM.

Najlepsze sportowe osiągi nowej Delty S można uzyskać przede wszystkim przy 

wyborze 1.9 TwinTurbo Multijet 190 KM – jest to jeden z najlepszych silników w tej 

kategorii z maksymalnym momentem obrotowym 400 Nm przy 2000 obr./min. 

Silnik ten charakteryzuje się rekordowymi osiągami. Może dostarczyć mocy 

na poziomie około 100 KM/litr. To parametry, które były do tej pory osiągalne tylko 

w przypadku najlepszych sportowych silników benzynowych. Idealnie dopasowana 

do wszystkich stylów użytkownika, w tym również do różnych stylów jazdy.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km): 8,1 (Delta 1.4 Turbo-Jet GPL 120 KM). Emisja CO
2
 (g/km): 149 (Delta 1.9 TwinTurbo Multijet 190 KM).
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Ilustracje i opisy podane w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie i bez powiadomienia zmian w samochodach objętych ofertą firmy celem wprowadzenia udoskonaleń produkcyjnych lub też z przyczyn rynkowych.
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