NEW SEAT IBIZA STYLE 1.0 TSI 115 AG Start&Stop DSG7

000334
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 (DSG)

Turbo benzininis EU6 999cm³ / 7 - pavaros

Maksimali galia kW(AG) / aps.min.

85 (115) / 5000-5500

Maksimalus sukimo momentas

200 Nm. / 2000-3500aps./min.

Maksimalus greitis (km/h) / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h (s)

193 km/h / 9,4 s.

Vidutinės kuro sąnaudos (l/100km) / CO2 (g/km)

4,7 /108

Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)

4059/1780/1444 / 2564

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

355 / 40

STYLE standartinė įranga
SAUGUMAS

6 oro pagalvės (4 priekyje + 2 užuolaidinės)
3 taškų saugos diržai 5 asmenims
iSOFiX sistema galinėse sėdynėse + Top Tether
Keleivio oro pagalvės atjungimas
ABS, ESC + padangų slėgio informacija
Automatiškai įsijungiančios avarinės šviesos esant
staigiam stabdymui
Front Assist su avariniu stabdymu avarijos grėsmės
atveju
IŠORĖ

Kėbulo spalvos bamperiai
Papildomas galinis stop žibintas
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos durų rankenėlės
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai
Plieniniai ratlankiai 15"
Viengubas paslėptas išmetimo vamzdis
Diskiniai stabdžiai gale (su varikliais >100 AG)
ELEKTRONIKA

Oro kondicionierius

Kelionės kompiuteris
Multifunkcinis vairas
Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda
Elektriniai priekinių langų kėlikliai
Mechaniniai galinių langų kėlikliai
Centrinis užraktas
Signalizacija + 2 sudedami rakteliai su nuotoliniu
valdymu
Halogeninės dienos šviesos
Priekiniai žibintai su dviguba optika
Galinis rūko žibintas
Vidaus apšvietimas
Papildomos skaitymo šviesos
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 aukštyn ir gilyn
Vairuotojo ir keleivio saulės skydelis su veidrodėliu

Papildoma įranga
Metalizuota spalva F8F8 (Mystic Magenta)
Galinė parkavimosi sistema
Lengvo lydinio ratlankiai 15" ENJOY 20/1
Priekinės priešrūkinės šviesos su posūkio apšvietimo
funkcija
Priekinis porankis + dėtuvė po vairuotojo sėdyne
Registracija/KET paketas/Vaistinėlė
Suma

M
PAK
PJE

539,77 €
251,29 €
402,06 €

PWD

190,98 €

WDE

120,62 €
180,00 €
1 684,72 €

KJ12KZ
Automobilio bazinė komplektacija
Mažmeninė kaina su papildoma įranga su PVM

Pasiūlymo kaina su nuolaida su PVM:

15 079 €
16 763,7 €

14 945 €

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

