SEAT ATECA STYLE 1.5 TSI 150AG DSG-7 Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 670707

1.5 TSI 150AG Start&Stop
Variklio darbinis tūris cm3 / pavarų dėžė

Turbo benzinas
1498 / automatinė DSG-7

Maksimali galia kW(AG) /aps.min.

VARIKLIS

110(150) / 5000-6000

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

200 / 8,6 KHP2OZ

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

25 500,00 €

6,4 - 7,1 / 150
4381 / 1841 / 1615 /2638

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

510 / 50

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO
SPALVA

Metalizuota spalva Lava Blue (0F0F)
Style Plus paketas
∙ Parkavimo asistentas "Park Assist"
∙ Galinio vaizdo kamera
∙ Išmaniųjų telefonų integracija "SEAT Full Link"
Sumažinto dydžio atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas
Galinės sėdynės atlošo nulenkimas iš bagažinės
Signalizacija
Registracija/KET paketas/ Medžiaginiai kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida
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M

424,00 €

P31

505,00 €

PG6

88,00 €

PLY

19,00 €

WAS

247,00 €
180,00 €

26 963,00 €

25 263,00 €
1 700,00 €

BAZINĖ ĮRANGA
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "Dynamic 36/1" 7J x 17
✓ Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17
✓ Padangos 215/55 R17
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Juodos spalvos stogo bėgeliai
Juodos spalvos ratų arkų apsaugos
Juodos spalvos šoninių langų apdaila
Style versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale
High LED priekiniai žibintai
LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija

VIDAUS ĮRANGA
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Dallas"
Šviesiai pilkos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės
Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama
Priekinis vidurinis ranktūris, orlaidės galiniams keleiviams
Šildomas, oda aptrauktas, daugiafunkcis vairas (modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis (versijose su mechanine pavarų dėže)
Apšviečiamas veidrodis skydelyje nuo saulės vairuotojui
Dalomas galinės sėdynės atlošas su centriniu porankiu viduryje

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto-Hold“ funkcija
Padangų oro slėgio indikacija
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema „Rest Assist“
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija
Pesčiųjų atpažinimo sistema
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu
Neprisegto diržo perspėjimas priekinėms ir galinėms sėdynėms
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje
Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)
E-CALL pagalbos skambučio Sistema
Parkavimosi sensoriai gale
Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos)

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS
Medijos sistema Plus su 8.25" spalvotu jutikliniu ekranu
2 USB-C jungtys priekyje ir 2 jungtys gale
Bluetooth laisvų rankų sistema
8 garsiakalbiai
Multifunkcinis spalvotas ekranas "Medium" (borto kompiuteris)
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB)

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS
Beraktė variklio paleidimo sistema "Keyless Go"
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (keleivio pusės išorės veidrodis su
parkavimosi funkcija)
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Automatinė 2 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic"
Šildomos priekinės sėdynės
Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Dinaminė priekinių žibintų kontrolė
Automatinis priekinių žibintų įjungimas, automatinė Coming & leaving home funkcija
Lietaus sensorius

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