
Model: KJ74KXPR Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 0121 904 / 23-0877

Motor: 3-valcový benzín 85 / 115

Prevodovka: 6-stupňová manuálna 9,8

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 189 200 / 2 000 - 3 500

Počet miest na sedenie: 5 190

Číslo karosérie: VSSZZZKJZLR166161 5,6 - 6,5

Počet kilometrov: 6 400-460

Farba vozidla: Biela / Čierna Midnight 127 - 148

Elektronické ovládanie okien vpredu aj vzadu s ochranou proti 
   privretiu a funkciou "one touch"

Automatická dvojzónová klimatizácia Climatronic AirCare 

   (odstráni až  99% alergénov)

Radio Media System Color , s 6,5" farebným dotykovým displejom, 

   6 reproduktorov

Aux in jack, 1 USB port,  konektro na SD-kartu

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Elektronicky nastaviteľné, vyhrievané a prillápateľné vonkajšie 

   spätné zrkadlá

Parkovacie senzory vzadu

Automatický parkovací asistent s prednými a zadnými parkovacími 

   senzormi

Stierače s dažďovým senzorom

Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Denné svietenie s automatickým zapínaním s funkciou 

   Coming / Leaving Home

Full LED (LED predné stretávacie a diaľkové svetlá, dizajnové denné 

   svietenie, zadné svetlá)

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

16" zliatinové disky kolies Design 26/1 s pneumatikymi 205/60 R16

Strešné lišty a dizajnové prvky "X" na zadnom stĺpiku chrómované

Chromové lišty bočných okien 

Cena modelu s 20% DPH 19 530,00 €

Obj. kód Cena v Eur
B4S7 188,00 €
PML 160,00 €
PXX 565,00 €
PK5 330,00 €
WW1 322,00 €

 $S8 700,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 21 795,00 €
-3 577,00 €

18 218,00 €
Akciová cena vozidla bez DPH 15 181,67 €

Strop v antracitovej farbe 

Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné

Interiérové ambientné osvetlenie vo dverách s možnosťou bielu a 

   červenú farbu

FULL LINK - zrkadlenie Navigácie z mob.

GRATIS SERVIS 80.000 km / 4 roky

Dvojfarebné lakovanie karosérie 

Full LED (LED predné stretávacie a diaľkové svetlá, dizajnové denné svietenie, zadné svetlá 

Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3

Vyhrievané sedlá v predu

   dekoratívne lišty na dverách v preleťovej bielej 

 
Arona XCELLENCE PREMIUM 1,0 TSI 115

Výbava Style LIMITED

Technické údaje

Biela / Čiena Midnight

Elektronická uzávierka diferenciálu XDS 

Asistent rozjazdu do kopca, TSM stabilizácia právesu

FRONT ASSIST - systém radarového monitorovania priestoru pred 

   vozidlom, vrátane systému mestského núdzového brzdenia 

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické 

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

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

Doplnková výbava

Vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla 

Emisie CO2 g/100 km: 

Parkovací asistent, predné a zadné parkovacie senzory

Cenové zvýhodnenie 
Akciová cena vozidla s DPH

Ušetríte celkovo 3 577 €

4- roky Grátis Servis max. 80.000 kilometrov

Výkon kW / PS: 

Objem batožinového priestoru (l):

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

(PREMIUM edícia 1 377 € + GRATIS SERVIS 80.000 km / 4 roky 700€ + SEAT výhoda 1 500 €)

Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multi-kolíizna brzda

Systém rozpoznania únavy vodiča

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Kožený multifunkčný volant s logom Xcellence a bielym presívaním

Kožou potiahnutá radiaca páka a páka ručnej brzdy s biely prešívaním

   City emergency s rozpoznávaním chodcov

Kontrola zmeny tlaku v penumatikách

Bezkľúčový prístup do vozidla (Keyeless system) a štartovanie 

   talčidlom "Hearthbeal"

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený multifunkčný volant

Obklad prístojovej dosky, orámovanie stredovej konzoly a 

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

Stredová lakťová opierka 


