SEAT ALHAMBRA X-CELLENCE 2.0 TDI 150AG 6-DSG Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 000635
2.0 TDI 150AG Start&Stop

VARIKLIS

Turbo dyzelis

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)

1968/ 6-DSG
110(150)/3500
198 / 10,3

71145Y

35 269,00 €

6,5 / 169
4854/1904/1605/1720/2919

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

300 / 70

PAPILDOMA ĮRANGA
M

548,04 €

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

P7A

692,66 €

Adaptyvinė kruizo kontrolės sistema

PAC

200,12 €

Bagažinės lengvo atidarymo sistema (virtualus pedalas)+ elektra valdomos galinės ir
bagažo skyriaus dury

PHB

1 152,48 €

FULL LINK (Mirror Link + Apple Car Play + Google Automotive Link)

PMK

Berakčio užvedimo sistema KESSY (su SAFELOCK)

PQC

166,64 €
393,19 €

Bi-xenon + AFS (posūkio apšvietimo funkcija) + priekinių žibintų apipurškimas

PXE

936,06 €

EKSTERJERO SPALVA Metalizuota spalva (Oak Brown Black)

Registracija/KET paketas/ Kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida
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180,00 €
39 538,19 €

34 790,00 €
4 748,19 €

BAZINĖ ĮRANGA
ELEKTRINĖ ĮRANGA
Priekiniai elektriniai langai;
Galiniai elektriniai langai;
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu + nuotolinis bagažinės atrakinimas;
Berakčio užvedimo ir atrakinimo sistema KESSY (be SAFELOCK);
Posūkių sistema greitkeliui (1 įjungimas = 3 mirgtelėjimai);
Lauko temperatūros daviklis;
230V jungtis;

APŠVIETIMAS
Dienos šviesos su "palydėjimo namo" funkcija;
Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija;
Nuolatos šviečiantys galiniai žibintai;
Saulės skydeliai su apšviestais kosmetikos veidrodėliais vairuotojui ir keleiviui;
Žibintų reflektoriai ir posūkio lemputės po vienu skaidriu stiklu;
Atvirų durų ir bagažinės dangčio įspėjimas;
Apšviesta, rakinama ir šaldoma daiktadėžė;

AUDIO
Media System Plus" su MP3, AUX IN, USB + 8 garsiakalbiai;
MDI ( USB jungtis);
2 USB jungtys 2 sėdynių eilei (tik įkrovimui);
Bluetooth;

VEIDRODĖLIAI
Elektra valdomi, šildomi ir užsilenkiantys galinio vaizdo veidrodėliai;
Kėbulo spalvos galinio vaizdo veidrodėliai su integruotais LED posūkiais;

IŠORĖ
Kėbulo spalvos bamperiai;
Chromuotas priekinių grotelių apvadas;
Chromo paketas (stogo bagažinės bėgiai, chromo juostelės aplink stiklus);
Šoniniai ir galiniai stiklai su apsauga nuo salono įkaitimo;
Kėbulo spalvos durų rankenos;
Tamsinti galiniai langai;

SĖDYNĖS
Priekinės sėdynės "Sport";
Reguliuojamo aukščio bei elektra valdomo atlošo ir juosmens padėties vairuotojo sėdynė;
Keleivio sėdynė performuojama į staliuką;
Staliukai priekinių sėdynių gale;
Daiktadėžės po priekinėmis sėdynėmis;
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose;
Vertikaliai ir horizontaliai reguliuojamas porankis priekyje su papildoma daiktadėže;
3 atskiros stumdomos sėdynes antroje eilėje su reguliuojamu atlošu ir "Easy fold" sistema;

KOMFORTAS
3 zonų klimato kontrolė – Climatronic;
Greičio palaikymo sistema;
Sistema Start & Stop + energiją generuojanti stabdžių sistema;
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Multifunkcinis ekranas;
Kelionės kompiuteris;
Lietaus ir šviesos daviklis;
Slankiojančios galinės durys;
Priekiniai ir galiniai parkavimosi davikliai su parkavimosi asistentu "Park Assist";
Padangų remontinis rinkinys;
ŽIEMOS PAKETAS I: šildomos priekinės sėdynės + žibintų apipurškimas + šildomi purkštukai;

RATAI
Lengvo lydinio ratlankiai DYNAMIC 17"

INTERJERAS
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;
Pavarų perjungimo svirtis aptraukta oda;
Trijų stipinų oda aptrauktas multifunkcinis vairas;
Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė;
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis ;
Galinės durys su užuolaidėlėmis;
Akinių nuo saulės laikiklis;
Dekoratyvinė vidaus apdaila – Black;
Vidaus apdaila su chromo detalėmis;
Daiktadėžės grindyse 2 sėdynių eilei;
Rakinama daiktadėžė priekyje;
Dėtuvės priekyje;
Daiktadėžės priekinėse duryse;
Daiktadėžės po priekinėmis sėdynėmis;
Reguliuojama ir nuimama bagažo skyriaus užuolaida;
Papildomos daiktadėžės bagažo skyriuje;
4 kabliai bagažo skyriuje bagažui pritvirtinti;

APSAUGA
Elektromechaninis vairo stiprintuvas reaguojantis į greitį;
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;
Signalas informuojantis apie 2 sėdynių eilės keleivių neužsegtus diržus ;
Front Assist: Įspėjimas dėl galimo priekinio susidūrimo įskaitant avarinę stabdymo sistemą;
Lane Assist: Eismo juostos palaikymo sistema, multifunkcinė kamera;
Light Assist: Automatinis ilgųjų šviesų perjungimas;
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;
LED vidaus apšvietimas;
Padangų slėgio daviklis;
Apsaugos sistema atitinkanti 3-ią apsaugos lygį;
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