
Model: KJ14CVL0 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 0122 029 / 23-0878

Motor: 3-valcový benzín 70/95

Prevodovka: 5-stupňová manuálna 11

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 149 175 / 2 000 - 3 500

Počet miest na sedenie: 5 182

Číslo karosérie: VSSZZZKJZLR170886 5,2-5,7

Počet kilometrov: 6 355

Farba vozidla: Červená Pure red 117-129

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multikolízna brzda Interiérové ombientné náladové osvetlenie vo dverách s možnosťou
FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom,    meniť bielu a červenú farbu
   vrátane systému mestkého núdzového brzdenia City emegency Operadlo zadných sedadie sklápateľné, nedelené 1/3 - 2/3
   s rozpoznávaním chodcov Elektrické ovládanie okien vpredu s ochranou proti privretiu

Asistent rozjazdu do kopca, stabilizácia prívesu    a funkciou "one touch"

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách Klimatizácia

Systém rozpoznania únavy vodiča    (odstráni až 99 % alergénov)

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

Luxusné sedadlá XCELNCE Aux ij jack, 1 USB port, konektor na SD-kartu

Bezkľúčový prístup do vozidla (Keyeless system) a Bluetooth handsfree mobilné pripojenie 

   štartovanie tlačidlom "Heartbeat" Vnútorné spätné zrkladlo s automatickou clonou

Multifunkčný volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 6 reproduktorov

Kožený multifunkčný volant s logom Xcellence s prešívaním mystic Imobilizér

Páka ručnej brzdy a radiaca páka potiahnutá kožou s Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a priklápateľné vonkajšie 

   bielym prešívaním    spätné zrkladlá

Obklad prístrojovej dosky, orámovania stredovej konzoly a Parkovacie senzory vzadu

   dekoratívne lišty na dverách vo farbe mystic magenta Stierače s daždďovým senzorom

   (od týždňa 48. farba perleťová biela) Zadné svetlá s LED technológiou

Strop v antracitovej farbe    dizajnové denné svietenie)

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné Predné svetlá do hmly

Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné Chrómové lišty bočných okien

Stredová lakťová opierka vpredu 15" zliatinové disky kolies Enjoy 20/1 s pneumatikymi 185/65 R15

Cena modelu s 20% DPH 16 440,00 €

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

WW1 334,00 €
PE7 144,00 €
$Z6 0,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 16 918,00 €
-2 650,00 €

14 268,00 €
Cenníkova cena vozidla bez DPH 11 890,00 €

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. 

(špeciálna limitovaná edícia 1150 € +  SEAT výhoda 1 500 €)
6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

Ibiza XCELLENCE LIMITED 1,0 TSI 95

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 Xcellence LIMITED+

Ušetríte 2 650 € s DPH

Doplnková výbava

GARANCIA SEAT 6 rokov / 150.000 km

Cenové zvýhodnenie
Akciová cena vozidla s DPH

Červená Pure re
Winter pack: vyhrievané predné sedadlá
Elektricky ovládané zadné okná 


