
Model: KJ15KXL0 Termín dodania: 09 / 2020 Kom. č. / int. č.: 121 838 / 23-08714 Predvádzacie vozidlo 

Motor: 3-valcový benzín 85 / 115

Prevodovka: 6-stupňová manuálna 9,3

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 149 200 / 2 000 - 3 500

Počet miest na sedenie: 5 195

Číslo karosérie: VSSZZZKJZLR162421 5,5 - 6,1

Počet kilometrov: do 6 000 355

Farba vozidla: Červená pure red 123 - 137

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multikolízna brzda Tónované sklá okien

FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom Ozdobné lišty predných hmlových svetiel a kryty spätných zrkadiel vo

City emergency systém mestkého núdzového brzdenia   farbe Brilliant Black

Systém rozpoznania chodcov, systém rozpoznania únavy vodiča Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

Asistent rozjazdu do kopca, stabilizácia prívesu Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou Zadné svetlá s LED technológiou

Predné bočné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu Zadné hmlové svetlá 

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách Stierače s cyklovačom

Zadné kotúčové brzdy (pre motory nad 100k) Stierač zadného okna s ostrekovačom

Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás Nárazníky s dizajnom FR, exkluzívny zadný spojler FR + dvojité výduchy

3-bodové bezpečnostné pásy vzadu (3x)    výfuku integrované do zadného nárazníka

4x Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s Top Tether Ovládacie prvky na volante, ručná brzda a riadiaca páka s 

Obmedzovač rýchosti, tempomat   chrómovaným orámovaním 

Imobilizér Chrómované orámovanie prístrojov na palubnej doske

SEAT Drive profile: nastavenie odozvy riadenia, nastavenie odozvy Obklad palubnej dosky z imitácie kože čiernej farby

  plynového pedálu, nastavenie prevodovky (pre DSG), Interiérove kľučky dverí, ovládanie rádia a klimatizácie a výduchy 

  režimy - Comfort, Eco, Sport, Individual    vzduchu s chrómovým dizajnom 

Radio Media System Color, s 6,5 " farebným dotykovým displejom, Športové sedadlá FR s červeným prešívaním

   4 reporoduktory AUX-IN jack, 1USB port, konektor na SD- kartu Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Palubný počítač s 3,5 " multi. displej. v združených prístrojoch 3x výškovo nastaviteľná opierka hlavy vzadu

Blutooth handsfree mobilné pripojenie Vnútorené spätné zrkadlo s clonou

Kožený športový multifunkčný volant s dizajnom a logom FR Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3

Kožou potiahnutá riadiaca páka + páka ručnej brzdy Zrkadlo v slnečnej clone vodiča-spolujazdca (u vodiča + držiak na kartu)

Elektricky ovládané predné okná s ochranou proti privretiu a Lampička na čítanie vodič + spolujazdec

   funkciou "onte-touch" Interiérové kľučky dverí, ovládanie rádia a klimatizácie a výduchy 

Klimatizácia   vzduchu s chrómovým orámovaním

Peľový a prachový filter Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a 

17" zliatinové disky "DYNAMIC" 20/2, pneumatiky 215/45 R17   dverných  panelov (vo dverách možnosť meniť bielu a červenú farbu)

Mriežka chladiča s chrmovými prvkami Držiak na poháre vpredu

Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie Dojazdové rezervné koleso

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá Sada náradia

Cena modelu s 20% DPH 17 220,00 €

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

PAK 276,00 €

PXX 566,00 €

PHA 524,00 €

PML 162,00 €

PE7 144,00 €

WDE 114,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 19 006,00 €
-4 016,00 €

14 990,00 €
Cenníkova cena vozidla bez DPH 12 491,67 €

Cenové zvýhodnenie
Akciová cena vozidla s DPH

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.

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. 

(akčný balík PLUS 453 € + vyskúšaj SEAT výhoda 1 500 € + predvádzacie vozidlo 2 063 €)
6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Ibiza FR LIMITED+ 1,0 TSI 115 6-G

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 
Výbava FR

Ušetríte celkovo 4 016 € s DPH

Doplnková výbava

Červená PURE RED

Parkovacie senzory vzadu

vyskúšaj SEAT výhoda

SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadené svetlá a osvetlenie EČV s LED technológiou, 
svetlomety do hmly bez prisvetlovania zákrut + osvetlenie priestoru nôh)
SPRING PACK: Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare (so špeciálnou funkciou 
čistenia od alergénov), vyhrievané a priklápateľné vonkajšie zrkadlá, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
clonou, svetelný a dažďový senzor

SEAT Full Link

Elektricky ovládané zadné okná 

SEAT Storage PACK (stredová lakťová opierka, odkladací priestor pod sedadlom vodiča)

akčný balík PLUS


