
Ateca XPERIENCE 1,5 TSI 150 7-DSG
Palivo Benzín Výkon motora 1498 ccm
Motorizácia 110 kW / 150 k Emisie CO2 151 g/km
Prevodovka DSG 7-st.

Naskenujte QR-kód
a zobrazte vozidlo online

*Sériová výbava (neúplná)
12 V zásuvka vpredu
18" zliatinové disky
2x kľúč s diaľkovým ovládaním,
8 reproduktorov
Airbagy bočné a hlavové
Anténa
Balík bezpečnostných systémov:
Bederná opierka pre predné sedadlá
Bezkľúčový prístup a štartovanie
Chrómové lišty okolo okien
ConveniencePack: svetelný/dažďový senzor
Digitálny rádiopríjem DAB
Elektronický stabilizačný program ESC,
Kryt kolies
LCD prístrojový panel Digital cockpit s
Lakované kryty spätných zrkadiel
Monitorovanie tlaku v pneumatikách,
Odkladacie vrecká na operadlách
Osvetlenie interiéru multicolor
Pneumatiky 215/50 R18 92W

Poťahy sedadiel XPERIENCE
Progresívne riadenie
Rezervné koleso, dojazdové
SEAT CONNECT - Safety & Service
Svetlo v strope vpredu a vzadu
Svetlá s funkciou comming home-leaving
Svetlá vzadu LED, dynamické smerovky
USB konektory typ C 2 vpredu a 2 vzadu
Výbava XCELLENCE
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
eCall - systém núdzového volania
´Airbag vodiča a spolujazdca,
´Asistent rozjazdu do kopca
´Automatická dvojzónová klimatizácia
´Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
´Chrómové strešné lišty
´Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
´Front assist: monitorovanie priestoru
´Kožou potiahnutý multifunkčný volant
´Lakťová opierka vpredu

Odporúčaná maloobchodná cena 30 510,00 €

Kolesá / Disky
18" zliatinové disky

Lakovanie
Biela White 299,00 €

*Príplatková výbava
+ Akciový balík XPERIENCE EXTRA -1 161,00 €
+ Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0,00 €
Alarm 268,00 €
Parkovací asistent vrátane parkovacích 612,00 €
SEAT Full Link (MirrorLink, CarPlay, 181,00 €

Safe & Driving Pack L pre Media system 750,99 €
Sklápanie zadných operadiel z 20,00 €
Vyhrievané čelné sklo s vrstvou 379,00 €
Winter pack: vyhrievané predné 537,00 €
Zadná parkovacia kamera 267,00 €

Súčet všetkých príplatkových výbav a farby 2 152,99 €

Celková cena
32 662,99 €

Špeciálna cena  31 263,00 € ¹

Všetky ceny sú doporučené predajné ceny vrátane DPH („DPC“) pre vozidlo VIN VSSZZZ5F6P6508798 zo dňa 11.01.2023. Predajca nie je DPC viazaný. Chyby a zmeny v cene
vyhradené. Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu). V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš predajca.
*Bližšie informácie o sériovej a príplatkovej výbave vozidla Vám rovnako poskytne Váš predajca.

¹ individuálna maloobchodná cena predajcu


