Arona FR LIMITED 1,0 TSI 115 6-G
Kód vozidla WFQ2GJ

Cena
Arona FR LIMITED 1,0 TSI 115 6-G

Celková cena

18.387,- €

Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu) Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané na základe
cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na
jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisií CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a
príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od
uvedených hodnôt pre konﬁgurovaný model. Výnimkou sú vozidlá ukončenej série, kde boli uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO 2 zistené podľa
pôvodného meracieho cyklu NEDC a nie sú porovnateľné s hodnotami na základe aktuálneho spôsobu merania WLTP. Viac informácií nájdete na www.seat.sk/oznacke-seat/co-je-to-wltp, alebo u každého autorizovaného predajcu SEAT.
Ak nie je uvedené inak, všetky uvedené ceny sú nezáväzné, orientačné ceny zahrňujúce 20 % DPH. Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu). Vo
výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje nie sú aktuálne. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho predajcu, a to najmä
ohľadom cenovej kalkulácie, informácií o zmenách v modelových variantoch, v konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. Vyhradzujeme si
výslovné právo na chyby v cenách a na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok, resp. príplatkovou
výbavou. Zároveň môžu byť zobrazované detaily príplatkovej výbavy, ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom.
Prosím, informujte sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy o presnej príplatkovej výbave alebo sériovej výbave, ako aj o cene Vášho vozidla.

Ponuka od 24.11.2020

Motor
999 ccm Predný pohon 6-stupňová
Výkon 85 kW / 115 k
Benzín:
Spotreba paliva kombinovaná: 5,80 l/100km
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 132 g/km
Spolu
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 132 g/km
Emisie NOx: 0,0335 g/km

Lakovanie
červená

Červená Pure red

Poťahy
Interiér: Čierna FR
Palubná doska: Simil leather Titan black
Koberec: Čierna
Čalúnenie: Čierna FR

Ponuka od 24.11.2020

0,- €

Výbavy
Elektronický stabilizačný program ESC,
ABS, ASR
Dojazdová rezerva
Krytky stredového náboja
Bezpečnostné skrutky kolies
Sada náradia a zdvihák
Elektronická uzávierka diferenciálu XDS
"SEAT Drive proﬁle:
- nastavenie odozvy riadenia - nastavenie odozvy plynového pedálu - nastavenie
prevodovky (pre DSG) - režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual"
Nárazníky vo farbe vozidla s chrómovými
ozdobnými prvkami
Kožený športový multifunkčný volant s
dizajnom a logom FR a červeným prešívaním
Peľový a prachový ﬁlter
Kožou potiahnutý multifunkčný volant
4x Úchyty ISOFIX na zadných vonkajších
sedadlách s Top Tether
3x 3-bodový bezpečnostný pás vzadu
Dvojité dno batožinového priestoru
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Predné sedadlá a interiérové
obloženie dverí FR
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné,
delené 1/3 - 2/3
3x výškovo nastaviteľná opierka hlavy
vzadu
3-bodové bezpečnostné pásy v predu
Chrómové strešné lyžiny
Sklopný kryt batožnového priestoru
17" zliatinové disky kolies Dynamic 26/3
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním
Tónované sklá okien
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou
Elektrické ovládanie okien vpredu a
vzadu
Ponuka od 24.11.2020

Výbavy
Airbag vodiča a spolujazdca (s
deaktiváciou u spolujazdca)
Predné a bočné hlavové airbagy
Chrómové lišty bočných okien
Zrkadielko v slnečnej clone vodiča aj
spolujazdca + držiak na kartu
Vonkajšie zrkadielka lakované
"FRONT ASSIST - systém radarového
monitorovania priestoru pred vozidlom, vrátane systému mestského núdzového
brzdenia City emergency s rozpoznávanim chodcov
Kožou potiahnutá páka ručnej brzdy
Kožou potiahnutá riadiaca páka
Interiérové LED osvetlenie priestoru pre
nohy
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
Imobilizér
Monitoring tlaku v pneumatikách
Denné svietenie s automatickým zapínaním
s funckou Coming / Leaving Home
Stierač zadného okna s ostrekovačom
Stierače s cyklovačom - svetelný /
dažďový senzor
2x sklápateľný kľúč k vozidlu s
diaľkovým ovládaním
Lampička na čítanie vodič + spolujazdec
Zadné svetlá s LED technológiou
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Zadné hmlové svetlo
Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním
zákrut
Anténa pre príjem AM/FM
Automatická dvoj-zónová klimatizácia
Climatronic s ﬁltráciou AirCare (odstráni až 99% alergénov vďaka vrstve polyfenolu)
Indikátor nezapnutého bezpečnostného
pásu
Palubný počítač s 3,5" multifunkčným
displejom v združených prístrojoch PLUS
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Výbavy
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
Úroveň výbavy FR
Systém rozpoznania únavy vodiča
Dvojfarebné lakovanie karosérie
(lakovanie strechy v odlišných farbách)
Komfortné pruženie
Pneumatiky 205/55 R17 91V
Radio Media System Color, s 6,5"
farebným displejom, 6x reproduktor
LED osvetlenie EČV vozidla
Látkové poťahy
VISION PACK - parkovací asistent, predné
parkovacie senzory
SEAT Full LED - stretávacie i
diaľkové svetlá, dizajnové denné svietenie, hmlové svetlá bez prisvetlovania zákrut
Komfortné predné sedadlá
Ovládacie prvky na volante, ručná brzda
a riadiaca páka s chrómovaným orámovaním
Interiérové ambientné náladové
osvetlenie vo dverách
Asistent rozjazdu do kopca "Hill hold"
WINTER PACK - vyhrievané predné sedadlá
a trysky ostrekovaćov čelného skla

Výbava na želenie
+ GRATIS SERVIS 100 000 km / 4 roky
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0,- €

Full Digital Cockpit (LCD prístrojový
panel)

316,- €

SEAT Full Link

157,- €

STORAGE PACK - odkladací priestor pod
prednými sedadlami, predná lakťová opierka, sieť na
uchytenie nákladu v batožinovom priestore

231,- €

SENTINEL PACK sledovanie mŕtveho uhla,
kontrola okolia pri cúvaní

323,- €

Technické údaje
Motor - Konštrukcia

1.0 Benzín

Výkon

85 kW 115 k

Zdvihový objem

999 ccm

Prevodovka

6-stupňová

Pohon

Predný pohon

Počet dverí

5

Počet miest

5

Celková prípustná hmotnosť

1660 kg

Pohotovostná hmotnosť

1189 kg

Skutočná hmotnosť

1249 kg

Spotreba paliva kombinovaná (Benzín)

5,80 l/100km

Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované

132 g/km

Emisie oxidu dusíka

0,0335 g/km

Číslo karosérie

VSSZZZKJZLR127472

Predajca
AUTONOVA
Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406
058 01 Poprad
+421 52 4513 122
seat.predaj@autonova.sk
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