Leon ST Style LIMITED 1,5 TSI 130 6G
Kód vozidla 6NPAZ2

Cena
Leon ST Style LIMITED 1,5 TSI 130 6G

Celková
cena
BONUS
Špeciálna
cena

17.993,- €
993,- €
17.000,- €

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 23.11.2020

Motor
1498 ccm Predný pohon 6-stupňová
Výkon 96 kW / 130 k
Benzín:
Spotreba paliva kombinovaná: 5,60 l/100km
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 127 g/km
Spolu
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 127 g/km
Emisie NOx: 0,0447 g/km

Lakovanie
striebor

Strieborná Urban metalíza

Poťahy
Interiér: Čierna Co ee
Palubná doska: Čierna Co ee
Koberec: Čierna Co ee
Čalúnenie: Čierna Co ee
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607,- €

Výbavy
Skrytá koncovka výfuku
Elektronický stabilizačný program ESC
vrátane ABS, MSR, ASR, EDS a HBA
Rezervné koleso, dojazdové 16"
Komfortné pruženie
Posilňovač riadenia s premenlivým
účinkom (Servotronic)
Krytky kolies
Elektronický diferenciál s obmedzenou
svornosťou (XDS)
Kožou potiahnutý multifunkčný volant
Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s
Top Tether
Úchytné oká v batožinovom priestore
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné,
delené
Chrome pack: strešné lišty chrómové
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním
Izolačné sklá
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Slnečná clona vpredu vľavo s make-up
zrkadlom s osvetlením
Slnečná clona vpredu vpravo s make-up
zrkadlom s osvetlením
Odkladacie vrecká na zadnej strane
operadiel predných sedadiel
Airbag vodiča a spolujazdca, airbag
spolujazdca s deaktiváciou, kolenný airbag vodiča
Stredová konzola - vysoká, s lakťovou
opierkou, držiakmi na poháre, odkladacou schránkou, výduchmi ventilácie pre zadné
sedadlá
Kryty vonkajších spätných zrkadiel a
kľučky dverí vo farbe karosérie
Kožou potiahnutá páka ručnej brzdy
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách
Ponuka od 23.11.2020

Výbavy
Bederná opierka pre sedadlo vodiča
SEAT Full LED - denné, stretávacie i
diaľkové svetlá s LED technológiou
Zadné svetlá s LED technológiou
Predné svetlá do hmly
Climatronic - 2-zónová automatická
klimatizácia
Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný
pás pre predné sedadlá
Palubný počítač s 3,5" multifunkčným
displejom v združených prístrojoch (medium)
12 V zásuvka vpredu
Výbava Style
16" zliatinové disky "Design" (30/2)
Pneumatiky 205/55 R16 91V
Poťah sedadiel - Style
Parkovacie senzory vzadu
Interiérové LED osvetlenie (strop,
priestor pre nohy, make-up zrkadlá)
Convenience pack: svetelný a dažďový
senzor, funkcie "coming home" a "leaving home", vnútorné spätné zrkadlo s
automatickou clonou
Winter pack I: vyhrievané predné
sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného
skla
SEAT Full LED - denné, stretávacie i
diaľkové svetlá s LED technológiou s funkciou Highway assist, zadné svetlá LED
Komfortné sedadlá vpredu
Odkladací priestor pod sedadlom vodiča
Media system colour: rádio s 5"
farebným displejom, dotykové ovládanie, USB a Aux-IN rozhranie, podpora SD kariet,
6x reproduktor, Bluetooth
Elektronická parkovacia brzda
Systém pre jednoduché sklápanie zadných
sedadiel
Adaptívny tempomat s automatickou
reguláciou odstupu, systém pre monitorovanie priestoru pred vozidlom "Front Assist"
vrátane funkcie núdzového brzdenia "City emergency braking", Systém rozpoznania
chodcov
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Výbavy
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,
záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

Výbava na želenie
+ GARANCIA SEAT 6 rokov / 150.000 km

0,- €

Media system plus: rádio s 8,0"
farebným dotykovým displejom, 2x USB a Aux-IN rozhranie,
podpora SD kariet, CD mechanika, 8 reproduktorov,
Bluetooth, hlasové ovládanie

Technické údaje
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Motor - Konštrukcia

1.5 Benzín

Výkon

96 kW 130 k

Zdvihový objem

1498 ccm

Prevodovka

6-stupňová

Pohon

Predný pohon

Počet dverí

5

Počet miest

5

Celková prípustná hmotnosť

1840 kg

Pohotovostná hmotnosť

1271 kg

Skutočná hmotnosť

1353 kg

Spotreba paliva kombinovaná (Benzín)

5,60 l/100km

Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované

127 g/km

Emisie oxidu dusíka

0,0447 g/km

Číslo karosérie

VSSZZZ5FZLR081516

476,- €

Predajca
Š - AUTOSERVIS Humenné
Mierová 99
066 01 Humenné
+421 903 407 843
seat.he@s-autoservis.sk
http://www.s-autoservis.sk
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