SEAT TARRACO FR 2.0 TSI 190AG 4Drive DSG-7 Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. nr. 675618
2.0 TSI 190AG Start&Stop
Variklio darbinis tūris cm3 / pavarų dėžė
Maksimali galia kW(AG) /aps.min.

VARIKLIS

Turbo benzinas
1984 / automatinė DSG-7
140(190) /4200-6000

Maksimalus greitis km/h / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h (s)

210 / 8,0 KN25TS

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km / CO2 g/km
Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)

37 600,00 €

8,8-9,0 / 198-204
4735 / 1839 / 1658 / 2790

Bagažinės talpa (l) (5 vietų)/ Kuro bako talpa (l)

760 / 60

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO
SPALVA

Metalizuota Merlot Red (P8P8)

M

497,00 €

Vairavimo asistentų paketas (L)
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su Follow-to-Stop funkcija)
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
∙ Aklosios zonos asistentas "Blind Spot Detect"
∙ Perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis "Rear Cross Traffic Alert"
∙ Keleivių apsaugos sistema "Pre-crash Assist"
∙ Kelio ženklų atpažinimo sistema "Sign Assist"
Autonominė šildymo sistema ∙ Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu

PDI

652,00 €

PPH

953,00 €

Šildomas vairas

PW4

111,00 €

Elektrinis tempimo kablys
∙ Paslėptas, elektra atrakinamas ir atlenkiamas priekabos kablys
∙ Elektros jungtis (13 kontaktų)

PGR

792,00 €

Beats Audio garso sistema
∙ 400W stiprintuvas
∙ 9 garsiakalbiai
∙ Žemų dažnių garsiakalbis

PNB

502,00 €

PG6
WAS

100,00 €
251,00 €
180,00 €

Sumažinto dydžio atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas
Signalizacija
Registracija/KET paketas/ Medžiaginiai kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida
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41 638,00 €

38 838,00 €
2 800,00 €

BAZINĖ ĮRANGA
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 37/1" R19 ∙ Padangos 255/45 R19
High LED priekiniai žibintai
LED rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
High LED galinis vientisas žibintas "Infinite Light" su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis
Juodos spalvos šoninių langų apdaila ir ratų arkų apsaugos
FR versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale, šoninių durų apatinės apsaugos kėbulo spalvos
FR versijos sportinio dizaino galinis aptakas
Juodos spalvos stogo bėgeliai
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

VIDAUS ĮRANGA
Medžiaginiai "Nilo" / Alcantara® sėdynių apmušalai
FR versijos sportinio dizaino priekinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės
Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su "FR" logotipu
LED vidaus apšvietimas
Apšviečiamos priekinių durų aliuminio optikos apsauginės slenksčių juostos su versijos užrašu
Metalizuoti pedalai
Porankis priekinėse sėdynėse
5 vietų versija
Antra sėdynių eilė - slankiojanti, dalomas galinių sėdynių atlošas

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su Auto-Hold funkcija
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema "Rest Assist"
Padangų oro slėgio indikacija
Adaptyvi kruizo kontrolė (DSG versijose su Follow-to-Stop funkcija)
Eismo juostos palaikymo sistema "Lane Assist" su aktyvia vairavimo intervencija
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija
Pėsčiųjų atpažinimo sistema
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Neprisegto diržo perspėjimas
ISOFIX tvirtinimo taškai 3 vaikiškoms kėdutėms (2x galinėje vientisoje sėdynėje, 1 x priekinėje keleivio sėdynėje)
Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)
E-CALL pagalbos skambučio sistema
Parkavimo asistentas "Park Assist"
✓ Aktyvi vairavimo pagalba lengvam parkavimui
✓ Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
Galinio vaizdo kamera
Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos)

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS
Skaitmeninis prietaisų skydelis "SEAT Digital Cockpit"
Bluetooth laisvų rankų sistema
SEAT Full Link išmaniųjų telefonų integracija (belaidė ir su laideliu )
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Navigacijos sistema Plus su 9.2" spalvotu jutikliniu ekranu
2 USB-C jungtys priekyje and 1 jungtis gale
8 garsiakalbiai
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB)

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS
Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis, Virtualaus Pedalo funkcija – valdymas kojos judesiu
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (su atminties funkcija)
Automatinė 3 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic"
Šildomos priekinės ir galinės sėdynės
Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
Lietaus sensorius
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatinis priekinių žibintų įjungimas, automatinė Coming & leaving home funkcija
SEAT Drive Profile vairavimo režimų pasirinkimas
Progresyvus vairo mechanizmas

GARANTIJA
Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 100 000km ridos

UAB "Autojuta" Naugarduko g. 110, Vilnius, Tel. +370 52 113550, el.p. seat@autojuta.lt , web: www.seat.lt
UAB "Autojuta" Chemijos g. 8, Kaunas, Tel. +370 37 490 394, el.p. seat.kaunas@autojuta.lt , web: www.seat.lt

