SEAT ALHAMBRA STYLE ADVANCED 2.0TDI 150AG DSG6 (7 VIETŲ)

000339
Vaizdas pasiūlyme – iliustracija. Dėmesio: SEAT S.A. nuolatos tobulina savo produkciją, todėl pasilieka teisę, be ispėjimo, pakeisti automobilio
komplektaciją ir techninę specifikaciją.

TECHNINIAI DUOMENYS
Variklis / Automatinė pavarų dėžė (DSG)
Turbo dyzelinis 1968 cm³ EU6 / 6 - pavaros
Maksimali galia kW / AG / aps.min.
110 (150) / 3500
Maksimalus sukimo momentas Nm./ aps.min.
340 Nm. / 1750 – 3000 aps./min.
Maksimalus greitis (km/h) / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h (s)
198 km/h / s.
Deklaruojamos kuro sąnaudos (l/100km): Miestas / Užmiestis
/Vidutinės
5,2 / 136
Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)
4.854/1.904/1.720 / 2.919
STYLE ADVANCED standartinė įranga
SAUGUMAS
7 oro pagalvės (2 priekinės, 2 šoninės, 2 užuolaidinės ir kelių apsaugos pagalvė vairuotojui) keleivio oro pagalvės
atjungimas
5 trijų taškų saugos diržai, priekiniai su reguliuojamu aukščiu
Signalas informuojantis apie vairuotojo ir keleivio neužsegtus diržus
ISOFIX + Top Tether galinėm sėdynėm (3 sėdynės)
ESP su avariniu stabdymu įvykus autoįvykiui
Galinių durų užraktas reguliuojamas vairuotojo
Elektrinis parkavimosi stabdis su "Auto Hold" funkcija
Apšvietimas priekinėse duryse
Padangų slėgio daviklis
Apsaugos sistema atitinkanti 3-ią apsaugos lygį
Elektromechaninis vairo stiprintuvas reaguojantis į greitį
IŠORĖ
17" lieti ratlankiai 225/50, su apsauginiais varžtais
Kėbulo spalvos galinio vaizdo veidrodėliai su integruotais LED posūkiais
Kėbulo spalvos durų rankenos ir bamperiai
Chromuotas priekinių grotelių apvadas
Šoniniai ir galiniai stiklai su apsauga nuo salono įkaitimo
Stogo bagažinės bėgiai juodos spalvos
Tamsinti galiniai langai

ELEKTRONIKA
Media System Plus" su MP3, AUX IN, USB Bluetooth (telefonas) + 8 garsiakalbiai. MDI (USB jungtis)
Elektra valdomi, šildomi ir užsilenkiantys galinio vaizdo veidrodėliai
3 zonų klimato kontrolė - Climatronic
Greičio palaikymo sistema
Sistema Start & Stop + energiją generuojanti stabdžių sistema
Multifunkcinis ekranas
Kelionės kompiuteris
Lietaus ir šviesos daviklis ir automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Slankiojančios galinės durys
Priekiniai ir galiniai parkavimosi davikliai su parkavimosi asistentu "Park Assist"
Light assist (automatinis ilgųjų šviesų perjungimas)
ŽIEMOS PAKETAS I: šildomos priekinės sėdynės + žibintų apipurškimas + šildomi purkštukai
Reguliuojamo aukščio bei elektra valdomo atlošo ir juosmens padėties vairuotojo sėdynė
VIDUS
Priekinės sėdynės "Sport"
Keleivio sėdynė performuojama į staliuką
Staliukai ir kišenės priekinių sėdynių gale
3 atskiros stumdomos sėdynes antroje eilėje su reguliuojamu atlošu ir "Easy fold" sistema
Vertikaliai ir horizontaliai reguliuojamas porankis priekyje su papildoma daiktadėže
4 puodukų laikikliai (2+2+0), 2 papildomi jei 7 sėdynės (2+2+2)
12V jungtis centrinėje konsolėje (3 jei 5 sėdynes, 2 jei 7 sėdynės) ir 1 bagažo skyriuje
Saulės skydeliai su apšviestais kosmetikos veidrodėliais vairuotojui ir keleiviui. Akinių nuo saulės laikiklis
Multifunkcinis oda aptrauktas vairas, pavarų perjungimo svirtis aptraukta oda
Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė
Galinės durys su užuolaidėlėmis
Vidaus apdaila su chromo detalėmis
Daiktadėžės grindyse 2 sėdynių eilei
Rakinama daiktadėžė priekyje, daiktadėžės priekinėse duryse
4 kabliai bagažo skyriuje bagažui pritvirtinti
Padangų remontinis rinkinys

Papildoma įranga
Metalizuota spalva (Oak Brown Black P0P0)
3 eilė sėdynių (2+3+2), neužsegtų diržų įspejimas 7 sėdynėms, sėdynės 2
eilėje su įleidimo į 3 eilę funkcija, kilimėliai 3 eilėje su ISOFIX/Top
Tether (tik kartu su WH1)
Elektra valdomos galinės ir bagažo skyriaus durys

PCD

Chromo paketas (stogo bagažinės bėgiai, chromo juostelės aplink stiklus)

PIB

Alcantara sėdynės valdomos elektra, šildomos, vairuotojo sėdynė su
masažo funkcija ir atmintimi
FULL LINK (Mirror Link + Apple Car Play + Google Automotive
Link).
Berakčio užvedimo sistema KESSY
Bi-xenon + AFS (posūkio apšvietimo funkcija) + priekinių žibintų
apipurškimas
Integruota vaiko kėdutė
Registracija/KET paketas/Kilimėliai
Automobilio bazinė komplektacija

Mažmeninė kaina su papildoma įranga su PVM

Pasiūlymo kaina su nuolaida su PVM:

M
P7A

PL8
PML
PQC
PXE
W4N
71145Y

32 841 €

37941,25

32 227 €

Automobiliui standartiškai suteikiama 2 metų garantija be ridos apribojimo ir nemokama 24h pagalba kelyje. Garantija nuo
kiauryminio prarūdijimo 12 metų.
s

