SEAT IBIZA STYLE 1.0 TSI 115AG 7-DSG Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 000482
1.0 TSI 115AG 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 (WLTP)
Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)
Bagažinės talpa (l) / Kuro bako talpa (l)

Benzininis
999 / 7-DSG
85(115)/5000-5500
193 / 9,5
4,9 / 112

KJ12KZ

15 800,00 €

4059/ 1780/ 1444/2564
355/40

PAPILDOMA ĮRANGA
EKSTERJERO
SPALVA

M

553,35 €

Galinė parkavimosi sistema

PAK

258,89 €

Pavasario paketas: 2 zonų klimato kontrolės sistema + šildomi ir užlenkiami
išorės veidrodėliai + "Coming & leaving home" funkcija + Lietaus ir šviesos
daviklis + automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis

PHA

543,08 €

Pilno dydžio atsarginis ratas

PG1

51,78 €

Lengvo lydinio ratlankiai 15" ENJOY 20/1

PJE

416,28 €

Greičio palaikymo sistema + nuovargio atpažinimo sistema

PDK

165,69 €

Metalizuota spalva (Magnetic Tech S7S7)

Registracija/KET paketas/ Kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida

180,00 €
17 969,07 €

15 500,00 €
2 469,07 €
LIZINGO ĮMOKA 129,73 EUR/MĖN*

„Apskaičiavimo pavyzdys. Sudaroma 60 mėn. sutartis, automobilio kaina 15 500 EUR, pradinė įmoka 20% (3100 EUR),
finansuojama suma – 12 400 EUR, metinė kintama palūkanų norma – 2,75% (kurią sudaro kintanti metinė bazinė palūkanų norma
3 mėn. EURIBOR - 0% ir palūkanų marža – 2,75%), sutarties sudarymo mokestis 200 EUR, mėnesio įmoka –129,73 EUR, bendra
sumokama suma – 13 827,21 EUR, BVKKMN – 3,14%.“ Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą, pasiūlymą
teikia „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas.
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BAZINĖ ĮRANGA
SAUGUMAS
ABS;
ESC + padangų slėgio informacija;
Front Assist su avariniu stabdymu avarijos grėsmės atveju;
Hill-Hold;
Keleivio oro pagalvės atjungimas;
6 oro pagalvės (4 priekyje + 2 užuolaidinės);
Automatiškai įsijungiančios avarinės šviesos esant staigiam stabdymui;
3 taškų saugos diržai 5 asmenims;
iSOFiX sistema galinėse sėdynėse + Top Tether;
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai;
Išoriniai veidrodėliai juodos spalvos;

IŠORĖ
Kėbulo spalvos bamperiai;
Papildomas galinis stop žibintas;
Kėbulo spalvos durų rankenėlės;
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai;
Išoriniai veidrodėliai kėbulo spalvos;
Plieniniai ratlankiai 15" + remonto komplektas "Tyre fit";
Viengubas paslėptas išmetimo vamzdis

ELEKTRONIKA
Oro kondicionierius;
Kelionės kompiuteris;
Multifunkcinis vairas;
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;
Galiniai rūko žibintai;
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;
Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda.
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