
Model: KN24RV20 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 121 251 / 23-0839

Motor: 4-valcový diesel 140 / 190
Prevodovka: 7-stupňová automatická 8,0
Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 837 400 / 1 750 - 3 250
Počet miest na sedenie: 7 210
Číslo karosérie: VSSZZZKNZLW011797 6,8 - 7,6
Počet kilometrov 13 230 - 700
Farba vozidla: Zelená Dark Camouflage 179 - 199

Rolovací odnímateľný kryt batožinového priestoru
SEAT Full LED - LED svetlomety vpredu a vzadu, dynamické zadné smerové svetlá
   "Running lights", asistent diaľkových svetiel
Denné svietenie s automatickým ovládaním a s funkciou Coming & leaving home
Hmlové LED svetlomety vpredu s prisvetlovaním zákrut
Kolesá s 19" zliatinovými diskami Exclusive

Elektronická parkovacia brzda vrátane funkcie Autohold, HCC MKB Dojazdová rezerva
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách Chrómové lišty okolo okien a v dolnej čsti dverí
Systém sledovania mŕtveho uhla a kontrolu okolia pri cúvaní Stmavené sklá vzadu
Systém monitorovania jazdy v jazdnom pruhu - Lane assist Chrómové strešné lišty
Systém rozpoznania únavy vodiča Ambientné osvetlenie interiéru, dverných panelov a vnútorných kľučiek vpredu aj vzadu
FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom Podsvietené prahové lišta vpredu s označením stupňa výbavy
CITY EMERGENCY systém mestského núdzového brzdenia s proaktívnou ochranou Adaptívny tempomat nastaviteľný do rýchlosti 210 km/h
   chodcov a cyklistov SEAT Drive profile
Proaktívny bezpečnostný systém PRE-CRASH a ROLLOVER ASSIST Parkovací asistent (sám nájde parkovacie miesto a zaparkuje, vodič ovláda iba plyn a 
EMERGENCY CALL systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu,    brzdu), senzory vpredu a vzadu
   vyžadujúci pokrytie signálom mobil. Operátorov Parkovacia kamera vzadu
Komfortné, výškovo nastaviteľné predné sedadlá s nastaviteľnými bedrovými opierkami Elektricky ovládané predné a zadné okná 
Stredová konzola s lkťovou opierkou, držiaky na poháre, odkladacou schránkou Svetelný a dažďový senzor
Odkladací priestor pod sedadlom vodiča Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Sklápateľné operadlo sedadla spolujazdca Automaticky zacláňané vnútorné spätné zrkadlo
Sklápacie, polohovateľné stolíky vzadu na operadlách predných sedadiel Centrálne zamykanie Keyless Entry & GO s bezkľúčovým prístupom, štartovanie tlačidlom
 Odkladacie kapsy na operadlách predných sedadiel Elektricky ovládané veko batožinového priestoru s funkciou Virtual pedal
Sedadlá v 2.rade asymetricky delené, pozdĺžne posuvné, s nastaviteľnými operadlami Servotronic - posilňovač riadenia v závislosti od rýchlosti vozidla, výbava Excellence 
   sklopnými do roviny podlahy    s progresívnym riadením
Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s ovládaním vpredu a vzadu
Kožený multifunkčný volant Rádio s 8" displejom, 8 reproduktorov, AUX-IN, 3xUSB typ A, 1 slot na pamäťovú kartu,
Svetlá na čítanie vpredu a vzadu    CD prehrávač, Bluetooth, hlasové ovládanie
LED osvetlenie priestoru na nohy Navigačný systém štandard
Chrómový interiérový balík s integrovanými lištami v závislosti od stupňa výbavy SEAT Full link (systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto)
Odkladací priestor v stropnej konzole, čalúnenie stropu v čiernej farbe Zásuvka na 12V v stredovej konzole vpredu aj vzadu
Batožinový priestor s rovnou podlahou

Cena modelu s 20% DPH 39 350,00 €

Obj. kód Cena v Eur
799,00 €

P7P 7 - miestna verzia so zadnými sedadlami zaklápateľnými do podlahy 758,00 €

WDA 474,00 €

PDD 190,00 €

WAS 236,00 €
PW1 463,00 €
RN1 378,00 €
PZ1 0,00 €

PDC Adaptívny podvozok 758,00 €
PFZ 378,00 €
PB2 190,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 43 974,00 €
-4 311,00 €

39 663,00 €
Cenníkova cena vozidla bez DPH 33 052,50 €

SEAT Tarraco Xcellence 2.0 TDI 190 4Drive DSG 

Výbava Xcellence LIMITED

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 
Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):
Max. rýchlosť (km/h): 
Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Alarm s ochranou interiéru a ochranou pri odtiahnutí

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

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. 

Doplnková výbava
Zelená Dark Camouflage

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

(Akčný model LIMITED + HOT LIST / špeciálny výpredaj skladu + AKCIOVÁ CENA)

Akčný balík so zvýhodnením 1551€

Cenové zvýhodnenie 
Akciová cena vozidla s DPH

Ušetríte 4 311€ s DPH

Balík SAFE DRIVING a asistent diaľničných svetiel, systémom pre sledovanie mŕtveho uhla, kontrolu okolia pri cúvaní, 
proaktívnym bezpečnostným systémom PRE-CRASH a ROLLOVER ASSIST

WINTER PACK s vyhrievanými prednými a zadnými krajnými sedadlami a ostrekovačmi čelného skla 
Navigačný systém štandard s hlasovým ovládaním a prídavným slotom na pamäťovú kartu

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej antény

Balík SAFE DRIVING PLUS s asistentom jazdy v kolóne - TRAFFIC JAM ASSIST, asistent bezpečnostného zastavenia - 
EMERGENCY ASSIST a rozproznávaním dopravných značiek 

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou pre sedadlo a vonkajšie zrkadlá 

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Mapové podklady pre navigáciu štandard 

Airbagy (2x vpedu, 2x bočné vpredu), hlavové vpredu i vzadu, kolenný airbag vodiča
Airbag spolujazdca s deaktiváciou
Bezpečnostné pásy 3-bodové s kontrolou zapnutia na predných a zadných sedadlách
Ukotvenie detských sedačiek systému i-Size + 2 x uchytenie Top tether na zadných 
   sedadlách
Brzdový systém s funkciami ABS, ESC, ASR, XDS, HBA, DSR, MSR, HVV


