
Model: 71146TF0 Termín dodania: 9/2020 Predvádzacie vozidlo

Motor: 4 - valcový diesel 130 / 177

Prevodovka: 9,1

1 965 380 / 1 750 - 2 500 

5 208

VSSZZZ7NZLV505919 6,9 - 7,9

do 6 000 300 / 2 297

Farba vozidla: 181 - 208

Multikolízna brzda

Front assist - výstraha pred nárazom vpredu s núdzovým brzdením

Tempomat

Osvetlenie priestoru okolo vozidla

Polep vozidla s dizajnom FR-LINE

Systém na kontrolu okolia pri cúvaní

ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether)

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách 7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého pásu pre

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

   ochrana pred odtiahnutím

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, 

Stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel

3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie sklonu

   zásuvka na 230 V    operadiel, funkcia "Easy fold"

   s integrovanými LED smerovkami

Elektricky ovládané okná Odkladacie priestory pod prednými sedadlami

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných 

   výklopných dverí    schránkou

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel 

Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca) Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

12 V zásuvka vpredu (3x pre 5-miestne a 2x pre 7-miestne prevedenie) Odkladací priestor v prístrojovej doske s krytom a stropnej konzole

SEAT Media system Plus: rádio, 6,5 " obrazovka s dotykovým ovládaním, 

Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel

   Aux-IN a a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free

Navigácia s kartografickými dátami na SD karte

Zadaná parkovacia kamera Schránka na okuliare

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Cena modelu s 20% DPH  

Obj. kód Cena v Eur

PAR

PDR

PAC

PMK SEAT Full Link

PY9 Sada na opravu pneumatík

PHB

PND

-1400,00

Cenníková cena vozidla s DPH 

Cenové zvýhodnenie

Akciová cena vozidla s DPH

Akciová cena vozidla bez DPH

2

CO2

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/4700 240 (241),  www.autonovo.sk

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Easy Open System - Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí + virtuálny 

pedál 

Digitálny rádiopríjem DAB

2

SEAT Alhambra FR-Line 2.0 TDI 177 DSG 4Drive 

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava FR-LINE

Adaptívny tempomat ACC

Doplnková výbava


