SEAT LEON
Style 1.0 TSI 115 AG Start & Stop DSG-7

*Vaizdas pasiūlyme – iliustracija. Dėmesio: SEAT S.A. nuolatos tobulina savo produkciją, todėl pasilieka teisę, be įspėjimo, pakeisti automobilio komplektaciją ir techninę specifikaciją.

TECHNINIAI DUOMENYS
Variklis / Automatinė pavarų dėžė
Maksimali galia kW(AG) / aps.min.
Maksimalus sukimo momentas (Nm./ aps./min.)
Maksimalus greitis (km/h) / Įsibėgėjimas nuo 0 iki
100km/h (s)
Deklaruojamos kuro sąnaudos (l/100km): Miestas /
Užmiestis /Vidutinės
CO2 (g/km)
Ilgis/plotis/aukštis/ratų bazė (mm)
Bagažinės talpa (l) / Kuro bako talpa (l)

Turbo benzininis, EU6, 999 cm3 / 7- pavaros
85 (115) /5000-5500
200 Nm. / 2000-3500
202 / 9,6 s.
5.3 / 3.9 / 4.4
102
4282 / 1816 / 1459 / 2636
380 / 50

STYLE STANDARTINĖ ĮRANGA
SAUGUMAS
Oro pagalvė vairuotojo keliams
6 Oro pagalvės (2 priekyje + 2 priekyje šonuose + 2 užuolaidinės)
Vairuotojo neprisegto diržo perspėjimas
4 iSOFIX tvirtinimai vaiko kėdutėms (2 galinėse sėdynėse)
2 Top Tether galinėse sėdynėse
Automatinė "Post-Collision" stabdymo sistema
ASR + ABS ir ESC + padangų oro slėgio indikacija
XDS (elektroninis diferencialo blokavimas)
Gamyklinė apsaugos sistema su dviem sulenkiamais raktais
IŠORĖ
Design 16" 30/2 lengvo lydinio ratlankiai + Sumažintas atsarginis ratas
Savanorių pr. 129, Vilnius LT- 03150, (8-5) 211 3550

Chemijos g. 8, Kaunas LT-51344, (37) 490 390

Paslėptas išmetamųjų dujų išmetimo vamzdis
"Comfort" pakaba
Kuro bako dangtelis sujungtas su centriniu užraktu
Chromuotas radiatoriaus grotelių apvadas
ELEKTRONIKA
Klimato kontrolė
Kruizo kontrolė
Dvigubi žibintai su LED dienos šviesos lempomis
Priešrūkiniai žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
"Coming home" funkcija (rankinė)
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai
Elektra valdomi šildomi išorės veidrodėliai
12 v lizdas priekyje
Skaitymo šviesos priekyje ir gale
Rekomenduotinos pavaros indikacija
Borto kompiuteris su išorės temperatūros davikliu
Užrakinimas nuotoliniu būdu, 2 užlenkiami raktai
"Media System Colour "
- 5" spalvotas liečiamas ekranas
- Palaikomi kūrinių formatai: MP3/ WMA
- Jungiamos laikmenos: USB/ SD card/ Bluetooth (telefonas + audio transliavimas) /Aux-in
- 6 garsiakalbiai
Elektrinis stovėjimo stabdis su "Auto Hold" funkcija
Perspėjimas apie paliktas įjungtas šviesas
VIDUS
Odinis vairas ir odinė pavarų perjungimo svirtis
Multifunkcinis vairas
Porankis priekinėse sėdynėse
Priekinės "Comfort" sėdynės
Vairuotojo ir keleivio sėdynių aukščio reguliavimas
Vairuotojo sėdynės juosmens išlinkimo reguliavimas
Daiktadėžė po vairuotojo sėdyne
Vairuotojo ir keleivio apsaugos nuo saulės skydelis su uždengiamais apšviečiamais veidrodėliais,
vairuotojo pusėje su kortelių laikikliu
Atramos galvai priekyje su WOKS sistema
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose
Dalomas galinės sėdynės atlošas 1/3 2/3
Centrinė konsolė "High" su integruota dėžute ir puodelių laikikliu
Puodelio laikiklis priekyje
Krovinio tvirtinimo žiedai bagažinėje
Kaina, EUR su PVM

5F124Z
YW8

Automobilio bazinė komplektacija

20 629 ,-

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

537,72

Automobilio bazinė komplektacija su 5 metų garantija

21 167 ,-

SPECIALI KAINA

16 933 ,-
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