SEAT ARONA XCELLENCE 1.0 TSI 110AG DSG-7 Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 675741
1.0 TSI 110AG Start&Stop

VARIKLIS

Variklio darbinis tūris cm3 / pavarų dėžė
Maksimali galia kW(AG) /aps.min.
Maksimalus greitiskm/h / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h (s)
Vidutinės kuro sąnaudos l/100km/ CO2 g/km
Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)
Bagažinės talpa (l) / Kuro bako talpa (l)

Turbo benzinas
999 / automatinė DSG-7
81(110) / 5500
190 / 10,1 KJ74RZ

20 800,00 €

5,8 - 6,6/ 109-111
4138/1780/1552 / 2566
400/40

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO SPALVA Metalizuota spalva Midnight Black (0E0E)

M

530,00 €

Full LED priekiniai žibintai
∙ Pilnai LED priekiniai žibintai
∙ Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

PXX

593,00 €

Skaitmeninis prietaisų skydelis

PFK

338,00 €

Vairavimo asistentų paketas (M)
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė su (DSG versijose su Follow-to-Stop funkcija)
∙ Aklosios zonos asistentas "Side Assist"

PAC

530,00 €

Užtamsinti, šilumą izoliuojantys šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

PCO

146,00 €

Parkavimo asistentas "Park Assist" ir galinio vaizdo kamera

PCQ

543,00 €

Odos imitacijos dekoratyvinė prietaisų panelės apdaila

PIF

123,00 €

Sumažinto dydžio atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas

PG5

Registracija/ KET paketas/ Medžiaginiai kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida
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50,00 €
180,00 €

23 833,00 €

21 570,00 €
2 263,00 €

BAZINĖ ĮRANGA
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "Design" 6J x 16
✓ Padangos 205/60 R16
LED dienos žibintai
Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai stogo spalvos
Dviejų spalvų kėbulo spalva
Juodos spalvos ratų arkų apsaugos
Sidabrinės spalvos šoninių langų apačių apdailos
Sidabrinės spalvos stogo bėgeliai
Rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija (posūkio funkcija negalima su PXX paketu)

VIDAUS ĮRANGA
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Edge"
Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio sėdynės
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
Oda aptraukta rankinio stabdžio svirtis
Porankis priekinėse sėdynėse
Dalomas galinės sėdynės atlošas 1/3 2/3
LED vidaus apšvietimas priekinės durelėse

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
Hill-start asistentas
Padangų oro slėgio indikacija
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema "Rest Assist"
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija
Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio deaktyvuojama)
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Neprisegto diržo perspėjimas
Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje
Parkavimosi sensoriai gale
E-CALL pagalbos skambučio sistema
Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos)

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS
Borto kompiuteris
Navigacijos sistema su 8.0" spalvotu jutikliniu ekranu
Bluetooth laisvų rankų sistema
Full Link išmaniųjų telefonų integracija (laidinis ryšys)
USB-C jungtis priekyje
6 garsiakalbiai
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB)

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS
Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
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Automatinė 2 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic"
Šildomos priekinės sėdynės
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatinis priekinių žibintų įjungimas, automatinė Coming & leaving home funkcija
Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Lietaus sensorius

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