SEAT ARONA STYLE 1.6 TDI 95AG 7-DSG Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Nr.000592

1.6 TDI 95AG Start&Stop

VARIKLIS

Variklio darbinis tūris cm3 / automatinė 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 dyzelinas
1598 / 7-DSG
70(95)/2750-4600
172 / 11,9
5,1 / 133

KJ72GZ

19 961,00 €

4138/ 1780/ 1552/2566
400/40

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO
SPALVA

M

483,77 €

WW1

339,14 €

Daiktų laikymo paketas: Dėtuvė po priekinėmis sėdynėmis +
integruotas porankis priekinėse sėdynėse + šoninė daiktų laikymo
kišenė bagažinėje (Reference tik su gamyklos palaikymu)

PST

241,88 €

Sumažinto dydžio atsarginis ratas

PG5

48,37 €

Metalizuota spalva (Nevada White)
Žiemos paketas:
šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės + šildomi veidrodėliai + šildomi
purkštukai + reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė

Registracija/KET paketas/ Kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida

180,00 €
21 254,16 €

17 500 €
3 754,16 €
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BAZINĖ ĮRANGA
SAUGUMAS
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"
Vairuotojo, keleivio ir galinių keleivių neprisegto diržo perspėjimas
Vairuotojo nuovargio atpažinimas
Hill start asistentas
Padangų slėgio kontrolės sistema
Keleivio oro pagalvės slopinimas
Priekinės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui
3 taškų saugos diržai 5 asmenims
ISOFIX sistema galinėse sėdynėse + Top Tether

IŠORĖ
Design 16" 26/1 (lengvo lydinio ratlankiai) + remonto komplektas "Tyre fit"
Durų rankenėlės ir išorės veidrodėliai kėbulo spalvos
Juodi stogo bėgeliai
Juodi langų apvadai
LED numerio apšvietimas
Šviesos paketas: LED dienos šviesos + LED kojų zonos apšvietimas
"Comfort" pakaba
Elektra valdomi išorės veidrodėliai
Diskiniai stabdžiai gale (su varikliais >100 AG)

ELEKTRONIKA
Oro kondicionierius
Borto kompiuteris
Kruizo kontrolė
Multifunkcinis vairas
Elektriniai priekiniai ir galiniai šoniniai langai
Priekinės priešrūkinės šviesos su posūkio apšvietimo funkcija (su FULL LED paketu posūkio apšvietimo funkcija negalima)
Parkavimo sensoriai gale
2 užlenkiami raktai, užrakinimas nuotoliniu būdu
Galiniai rūko žibintai
Skaitymo šviesos priekyje
Color Radio 6,5:
• 6,5"" liečiamas ekranas
• Palaikomi kūrinių formatai: MP3/ WMA
• Jungiamos laikmenos: USB/Aux-In/Bluetooth

VIDUS
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
Reguliuojamo aukščio galinių sėdynių pogalviai
Užsilenkianti, daloma galinė sėdynė
Vairo reguliavimas
Nerūkančiųjų paketas
Vairuotojo ir keleivio apsaugos nuo saulės skydelis su uždengiamais veidrodėliais, vairuotojo pusėje su kortelių laikikliu
Chromo interjero paketas
Dvigubos bagažinės grindys
Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda
Pilkos matinės spalvos prietaisų panelė
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