SEAT TARRACO X-CELLENCE 2.0 TDI 190AG 7-DSG Start&Stop
*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Užsak. Nr. 000611
2.0 TDI 190AG Start&Stop

VARIKLIS

Turbo dyzelis

Variklio darbinis tūris cm3 / pavarų dėžė
Maksimali galia kW(AG) /aps.min.
Maksimalus greitis km/h / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h (s)

1968 / 7-DSG
140(190)/3500 - 4000
210 / 8,0 KN24RV

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km / CO2 g/km
Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)

4735/1839/1674/2790

Bagažinės talpa (l) (7 vietų)/ Kuro bako talpa (l)

230/700 / 60

41 212,00 €

5,6 / 147

PAPILDOMA ĮRANGA
M

474,92 €

3 eilė sėdynių (7 vietų versija)

P7P

766,86 €

“Top View“ kamerų sistema (priekinė ir galinė vaizdo kameros, dvi kameros iš šonų)

PCT

526,37 €

Saugaus vairavimo Plus paketas: Kelio ženklų atpažinimas, eismo kamščių asistentas,
perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis

PDD

192,10 €

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija be daiktadėžės po priekinėmis
sėdynėmis

PFZ

382,67 €

“BeatsAudio“ garso sistema (9 garsiakalbiai ir 1 žemų dažnių garsiakalbis)

PNB

479,48 €

Lengvo lydinio ratlankiai Supreme 20“ 37/1 Matt Machined

PUY

713,92 €

Žiemos paketas: šildomos priekinės ir galinės sėdynės + šildomi purkštukai + langų skysčio
lygio indikatorius

PW1

468,89 €

Paruošimas Europos žemėlapiams (be "Mapcare") su žemėlapiais

PZ1

Navigacijos sistema Standard 8"

RN1

- €
382,67 €

Saugaus vairavimo paketas: Light assist (automatinis ilgųjų šviesų perjungimas), aklosios
zonos asistentas, Rollover Assist

WDA

479,48 €

EKSTERJERO SPALVA Metalizuota spalva (Atlantic Blue)

Registracija/KET paketas/ Kilimėliai

Automobilio kaina su papildoma įranga

Siūloma kaina su nuolaida
Nuolaida
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180,00 €
46 259,36 €

38 400,00 €
7 859,36 €

BAZINĖ ĮRANGA
SAUGUMAS
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC);
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija;
Pėsčiųjų atpažinimo sistema;
Kelio eismo juostų išlaikymo sistema;
E-CALL – pagalbos skambučio sistema;
3 taškų saugos diržai 5 asmenims;
Vairuotojo, keleivio ir galinių keleivių neprisegto diržo perspėjimas;
Vairuotojo nuovargio atpažinimas;
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės ( keleivio oro pagalvė deaktyvuojama);
Oro pagalvė vairuotojo keliams;
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje;
Hill hold;
Slėgio padangose kontrolės indikacija;
I-Size vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema galinėse sėdynėse + Top Tether;

IŠORĖ
Lengvo lydinio ratlankiai Exclusive 19" 37/1 ;
Sumažinto dydžio atsarginis ratas + remonto komplektas ;
Priekinės priešrūkinės šviesos su posūkio apšvietimo funkcija;
"SEAT Full LED" priekiniai ir galiniai žibintai;
Atskiros LED dienos šviesos su automatiniu žibintų reguliavimu ir “Coming & Leaving home" funkcija;
Juodos spalvos ratų arkų apvadai;
Chromuotas priekinių grotelių apvadas ir grotelės, chromo elementai ant durelių, priekinio ir galinio buferio;
Kėbulo spalvos durų rankenėlės ir išorės veidrodėliai;
Chromuoti stogo bėgeliai;
Šviesos ir stiliaus paketas: Tamsinti galiniai langai, chromuoti langų apvadai, baltos spalvos vidaus apšvietimas
priekinėse ir galinėse durelėse;

ELEKTRONIKA
Berakčio atrakinimo/užvedimo sistema “KESSY“, “Handsfree“ elektrinis bagažinės dangtis su virtualiu pedalu (be
SAFELOCK);
Adaptyvi kruizo kontrolė ;
Multifunkcinis vairas;
Elektriniai priekiniai ir galiniai šoniniai langai;
Galinio vaizdo kamera;
Parkavimo asistentas “Park Assist“ + Parkavimo sensoriai priekyje ir gale;
12 v lizdas priekyje;
Elektrinis parkavimosi stabdis;
Automatinė 3 zonų klimato kontrolė;
Elektra valdomi, šildomi, užsilenkiantys išorės veidrodėliai ;
Lietaus ir šviesos daviklis ir automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis;
“SEAT Drive Profile“ vairavimo režimų pasirinkimas + progresyvinė vairo kolonėlė:
✓ Valdymo nustatymų pasirinkimas;
✓ Variklio darbo nustatymų pasirinkimas;
✓ Pavarų perjungimo nustatymų pasirinkimas (tik su DSG) (standartiškai 4Drive versijose);
Skaitymo šviesos priekyje;
Pilnai skaitmeninis prietaisų skydelis;
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Standard radio (Gen2 GP) 8“:
✓ 8" spalvotas liečiamas ekranas;
✓ Palaikomi kūrinių formatai: MP3/ WMA;
✓ Jungiamos laikmenos: 3xUSB/ Bluetooth/Aux-in ;
✓ 8 garsiakalbiai
✓ Full Link
✓ Balso atpažinimas

VIDUS
Pilkos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai;
Rusvos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai su rudos spalvos Alcantara intarpais;
“Sport“ priekinės sėdynės;
Vairuotojo ir keleivio sėdynės aukščio reguliavimas;
Vairuotojo ir keleivio sėdynės juosmens išlinkimo reguliavimas;
Užsilenkianti ir slankiojanti daloma galinė sėdynė;
Porankis priekinėse sėdynės;
Dėtuvė po vairuotojo sėdyne;
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose;
Staliukai priekinių sėdynių atlošuose;
Vairuotojo ir keleivio apsaugos nuo saulės skydelis su uždengiamais apšviestais veidrodėliais;
Chromo interjero paketas;
Dvigubos bagažinės grindys;
Apšviesti priekinių durų slenksčiai su X-CELLENCE logotipu;
Apšvietimas kojų zonoje;
Vairas su X-CELLENCE logotipu ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda

GARANTIJA
2 metų garantija be ridos apribojimo
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