
Model: KH74OZPR Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 0121995

Motor: 4-valcový benzín 110/150

Prevodovka: 7-stupňová automatická 8,6

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 370 250 / 1 500 - 3 500

Počet miest na sedenie: 5 198

Číslo karosérie: VSSZZZ5FZL6565316 4,8 - 6,6

Počet kilometrov: 10 510

Farba vozidla: Biela 145-166

Airbagy vpredu, 2x bočný vpredu, hlavové vpredu i vzadu, kolenný Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia, filter s aktívnym uhlím
   airbag vodiča, airbag spolujazdca s deaktiváciou    so senzorom kvality vzduchu
2x úchyty ISOFIX pre zadné sedadlá (s Top Tether) Media system Plus: rádio s 8" farebným dotyk. displejom, 8 reproduktorov
Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, XDS elektronická Aux-In, 2xUSB konektory, podpora SD kariet, bluetooth, hlasové ovládanie
   uzávierka diferenciálu Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom

Svetelný a dažďový senzor
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách 18" zliatinové disky "Performance" 
Imobilizér Rezervné koleso, dojazdové 16"
Systém rozpoznania únavy vodiča Kryt palivovej nádrže prepojený na centrálne zamykanie
Asistent rozjazdu do kopca Chrómové lišty okolo okien a strešné lišty
Elektronická parkovacia brzda vrátane funkcie Autohold Signalizácia nevypnutých svetiel
FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom Tmavo tónované okná od B-stĺpika
City emergency systém mestského núdzového brzdenia Komfortné predné sedadlá, čalúnenie hneda Alcantara
Systém rozpoznania chodcov Kožou potiahnulktý multifunkčný volant a radiaca páka
Zadné parkovacie senzory Páčky riadenia pod volantom pre motorizácie s DSG prevodovku
SEAT Drive profile s otočným ovládačom na stredovej konzole  Strop interiéru v antracitovej farbe
Progresívne riadenie Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovou opierkou
SEAT Full LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a Lakťová opierka vpredu, držiak na poháre vpredu
  osvetlenie EČV s LED technológiou) vrátane funkcie Highway Assist Lakťová opierka pre zadné sedadlá
Predné hmlové LED svetlá s prisvetlovaním zákrut Integrovaný box medzi sedadlami
Elektricky ovládané predné a zadné okná Odkladací priestor pod sedadlom vodiča
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá Odkladacie kapsy na zadných stranách predných operadiel
LED osvetlenie interiéru Peľový a prachový filter, 12 V zásuvka vpredu
Viacfarebné ambientné osvetlenie interiéru (možnosť vybrať 8 farieb) Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, asymetricky delené
Osvetlenie batožinového priestoru a schránky pred spolujazdcom Odklápanie zadných operadiel na diaľku z batožinového priestoru 
Palubný počítač s ukazovateľom vhodného prevodového stupňa Výduchy klimatizácie zo stredového boxu smerom dozadu
3,5" multifunkčný displej v združených prístrojoch (medium) Úchytné oká v batožinovom priestore

Cena modelu s 20% DPH 27 380,00 €

Obj. kód Cena v Eur

272,00 €

PDW 921,00 €

PK5 557,00 €

WAS 244,00 €

PW2 176,00 €

ZN1 639,00 €

PFZ 293,00 €
PFK 379,00 €
PZ1 0,00 €

WW1 489,00 €

PCR 243,00 €

800,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 32 393,00 €
-1 922,00 €

30 471,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 25 392,50 €

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

Cenové zvýhodnenie 
Akciová cena vozidla s DPH

GRÁTIS SERVIS 4roky / 80 000km

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

Balík ASIST PREMIUM

SEAT Ateca Xcellence 1.5 TSI 150 DSG7

Výbava Xcelllence

Technické údaje

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Výkon kW / PS: 

Objem batožinového priestoru (l):

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Emisie CO2 g/100 km: 

Alarm

Navigačný systém "Štandard"- 8" farebný dotykový displej, Aux-In, 2x USBvpredu, 2x vzadu, hlasové ovládanie, 
funkcia Media control

Mapové podklady (SD karta) 
Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením 

Driving assistance Pack 5: Adaptívny tempomat, Traffic jam assist- asistent pre jazduv kolóne, systém 
sledovania mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, Lane assist, Asistent diaľkových svetiel, rozpoznávanie 
dopravných značiek, Emergency assist- asistent bezpečného zastavenia 

Tempomat

 Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

Biela

Ušetríte celkovo 1 922 € s DPH

Zadná  parkovacia kamera

Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu (sám nájde parkovacie miesto a zaparkuje, 
vodič ovláda iba plyn a brzdu)

Doplnková výbava

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. 

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

(Balík ASIST PREMIUM 1 222€ + 4- roky Grátis Servis max. 80.000 kilometrov 800€)

Vyhrievané čelné sklo 

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


