
Model: 71146T20 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 121 768 / 23-0871

Motor: 4-valcový diesel 130 / 177
Prevodovka: 7-stupňová automatická 9,1
Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 965 380 / 1 750 - 2 500
Počet miest na sedenie: 7 208
Číslo karosérie: VSSZZZ7NZLV510469 6,9 - 7,9
Počet kilometrov: 13 300 - 2 297
Farba vozidla: Červená Romance metalíza 181 - 208

7x airbag (2x čelný, 2x bočný, 2x hlavový, kolenný airbag vodiča) Halogénové svetlomety s dvojitou optikou vpredu
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie Svetlá pre denné svietenie s funkciou Coming home
Elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom Predné svetlá do hmly s presvetovaním zákrut
Elektronický stabilizačný program ESC, asistent pre núdzové brzdenie Zadné LED svetlá a LED osvetlenie EČV vzadu
Multikolízna brzda Tepelne izolačné sklá
Front assist - výstraha pred nárazom spredu s núdzovým brzdením Zadné bočné posuvné dvere
Tempomat Strešné lišty
Lane assist - systém udržiavania v jazdnom pruhu Sedadlo vodiča s elektronicky nastaviteľným operadlom, 
Systém pre sledovanie mŕtveho uhla - "Blind spot detection"    s bedrovou opierkou
Systém pre sledovanie dopravných značiek Sedadlo spolujazdca sklopiteľné
Kamera na kontrolu okolia pri cúvaní Poťahy špeciálne pre Xcellence
Senzor pre rozpoznanie únavy vodiča Stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel
Detská poistka pre zadné dvere elektronicky ovládateľná vodičom 3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie sklonu
ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether)    operadiel, funkcia "Easy fold"
Kontrola zmeny tlaku v penumatikách Výškovo pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant
Climatic - klimatizácia Volant a radiaca páka potiahnuté kožou (iba pre DSG)
Vyhrievané, elektricky sklápateľné a nastaviteľné vonkajšie spätné Schránka pred spolujazdcom uzamykateľná a klimatizovaná
   zrkadlá s integrovanými LED smerovkami Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Ukazovateľ vonkajšej teploty Slnečné clony s make-up zrkadlami a osvetlením, shcránka na okuliare
Dažďový a svetelný senzor Protislnečné roletky pre zadné dvere
Elektronicky ovládané okná Odkladací priestor vo dverách (v predných pre 1.5 l fľašu)
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 6x držiak na poháre pre 7-miestne prevedeie
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla Lakťová opierka vpredu, pozdĺžne a výškovo nastaviteľná, 
Multifunkčný displej s palubným počítačom    s odkadacou schránkou
Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca) Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel
SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým Nastaviteľný a odnímateľný kryt batožinového priestoru
   ovládaním, CD prehrávačom s podporou MP3 a WMA, slot na SD Osvetlenie pristoru okolo vozidla
   kartu, rozhranie, Aux-IN a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free 12 V zásuvka vpredu a v priestore pre batožinu
Systém Štart/Stop s rekuperáciou Tmavotónované okná od B-stĺpika

Cena modelu s 20% DPH 40 500,00 €
Obj. kód Cena v Eur

624,00 €
PDR 143,00 €
PXE 1 073,00 €
PAC 217,00 €

WH1 961,00 €

PW1 389,00 €

PUG 179,00 €
PCD 1 056,00 €
PY9 Sada na opravu pneumatík (kompresor a tesniaci prípravok) 58,00 €

P7A 795,00 €

PL8 654,00 €

WD1 82,00 €
PAS 334,00 €
PMK SEAT Full link 181,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 47 246,00 €
Cenové zvýhodnenie -5 646,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 41 600,00 €
Akciová cena vozidla bez DPH 34 666,67 €

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač, lakťová opierka vpredu, držiaky 
na poháre

7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu, koberčeky pre 3. rad sedadiel, 
prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu 

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov 
čelného skla

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty 

17" zliatinové disky "DYNAMIC BLACK" 

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. 
CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

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

Akčný model Family

Max. rýchlosť (km/h): 
Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne 
dostupná na každom predajnom mieste.

Poťah sedadiel - Alcantara, masážne sedadlo vodiča, elektricky nastaviteľné s pamäťou, vyhrievané, farba 
interiéru - čierna (bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích priestorou pod prednými 
sedadlami)  

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

SEAT Alhambra Xcellence 2.0 TDI 177 4Drive DSG

Výbava Excellence

Technické údaje
Výkon kW / PS: 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Objem batožinového priestoru (l):

Doplnková výbava

Emisie CO2 g/100 km: 

Červená Romance metalíza

Adaptívny tempomat ACC

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím 

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Technology pack I: asistent rozjazdu do kopca, elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí  a zadných výklopných dverí 

Ušetríte celkovo 5 646 € s DPH
(balík EXCLUSIVE 1 391 € + akčný model Family 3 400 €+výpredaj skladu 855€)

balík EXCLUSIVE

Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel 


