SEAT ATECA STYLE 1.5 EcoTSI 150AG DSG-7 St&Sp
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 000519

1.5 TSI 150AG 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)

1498 / DSG7
110 (150) / 5000-6000
198 / 8,6

KH72OZ

25 552,00 €

7,3 / 164,5
4363 / 1841 / 1601/ 2638

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

510 / 50

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO
SPALVA

Metalizuota spalva (Magnetic Brown)

M

574,18 €

Išorės spalvos paketas "Black Pack":
- Juodos spalvos stogo bėgeliai
- Juodos spalvos ratų arkų apvadai

PBP

285,40 €

Tamsinti galiniai langai

PCO

196,65 €

Dvigubos bagažinės grindys (negalima su PG6 opcija 4Drive versijoje)

PFP

132,59 €

Sumažinto dydžio atsarginis ratas

PG6

98,23 €

"Park Assist" + priekiniai ir galiniai parkavimosi davikliai

PK5

373,29 €

Šildomas priekinis stiklas

PW2

176,82 €

Žiemos paketas: šildomos priekinės sėdynės ir langų skysčio
bakelis + žibintų apiplovimas + langų skysčio lygio indikatorius

WW1

368,37 €

Registracija/KET paketas/ Kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida

180,00 €
27 937,53 €

25 143,00 €
2 794,53 €
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BAZINĖ ĮRANGA
SAUGUMAS
Oro pagalvė vairuotojo keliams;
6 Oro pagalvės (2 priekyje + 2 priekyje šonuose + 2 užuolaidinės);
Vairuotojo, keleivio ir galinių keleivių neprisegto diržo perspėjimas;
4 iSOFIX tvirtinimai vaiko kėdutėms (2 galinėse sėdynėse);
2 Top Tether galinėse sėdynėse;
Nuovargio atpažinimo sistema;
ASR + ABS;
ESC + padangų oro slėgio indikacija;
Gamyklinė apsaugos sistema su dviem sulenkiamais raktais;
XDS (elektroninis diferencialo blokavimas) + "Hill Hold";
Automatinis stabdymas atsiradus kliūčiai;

IŠORĖ
Dynamic 17" 36/1 (lieto lydinio ratlankiai) + remonto komplektas "Tyre fit";
Išoriniai veidrodėliai ir durų rankenos kėbulo spalvos;
Paslėptas išmetamųjų dujų išmetimo vamzdis;
"Comfort" pakaba;
Kuro bako dangtelis sujungtas su centriniu užraktu;

ELEKTRONIKA
Automatinė 2 zonų klimato kontrolė;
Kruizo kontrolė;
Galiniai parkavimosi davikliai;
LED galinės lempos;
Dvigubi žibintai su LED dienos šviesos lempomis;
Priešrūkiniai žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
Perspėjimas apie paliktas įjungtas šviesas;
Patogumo paketas: Lietaus ir šviesos daviklis + automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis + automatinė
"Coming & leaving home" funkcija;
Priekiniai ir galiniai elektriniai langai;
Elektra valdomi, šildomi, užsilenkiantys išorės veidrodėliai;
12 v lizdas priekyje;
Skaitymo šviesos priekyje ir gale, aplinkos apšvietimas priekyje, kojų zonos apšvietimas;
Chromuotas radiatoriaus grotelių apvadas;
Rekomenduotinos pavaros indikacija;
Borto kompiuteris su išorės temperatūros davikliu;
Užrakinimas nuotoliniu būdu, 2 užlenkiami raktai;
Elektrinis parkavimosi stabdis;
Media System Colour 2
✓
✓
✓
✓

6,5" spalvotas liečiamas ekranas
Palaikomi kūrinių formatai: MP3/ WMA
Jungiamos laikmenos: USB/ Bluetooth (telefonas + audio transliavimas) /Aux-in
8 garsiakalbiai

VIDUS
Odinis vairas, odinė pavarų perjungimo ir rankinio stabdžio svirtis;
Multifunkcinis vairas;
Porankis priekinėse sėdynėse su integruota daiktadėže ir puodelio laikikliu bei su ventiliacijos angomis į galą;
Porankis galinėse sėdynėse ir sėdynių užlenkimas iš bagažinės;
Priekinės "Comfort" sėdynės;
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose;
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Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas;
Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas;
Vairuotojo sėdynės juosmens išlinkimo reguliavimas;
Keleivio sėdynės juosmens išlinkimo reguliavimas;
Dokumentų dėtuvė po vairuotojo sėdyne;
Atramos galvai priekyje su WOKS sistema;
Dalomas galinės sėdynės atlošas 1/3 2/3;
Vairuotojo ir keleivio apsaugos nuo saulės skydelis su uždengiamais apšviečiamais veidrodėliais, vairuotojo pusėje su
kortelių laikikliu;
Puodelio laikiklis priekyje;
Krovinio tvirtinimo žiedai bagažinėje
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