
Model: 5F85IXL0 Termín dodania: 20/2020 Kom. č. / int. č.: 

Motor: 4-valcový benzín 96/130
Prevodovka: 6-stupňová manuálna 9,5
Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 271 200/1400-4000
Počet miest na sedenie: 5 207
Číslo karosérie: 5,1 - 6,2
Počet kilometrov 7 587
Farba vozidla: červená pure red 115 - 141

Elektronický stabilizačný program ESC s ABS a ASR Lakťová opierka pre zadné sedadlá s držiakmi na pohár
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikach Zadné operadlá sklápateľné, asymetricky delené
Asistent rozjazdu do kopca Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča aj spolujazdca
Alarm Sedadlo vodiča s bedernou opierkou
Adaptívny tempomat s automatickou reguláciou odstupu Sedadlo spolujazdca s bedernou opierkou
Systém pre monitorovanie priestoru pred vozidlom "Front Assist" Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca
  vrátane funkcie City emergency braking
Parkovacie senzory vzadu Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia, filter s aktívnym uhlím
Svetelný a dažďový senzor Viacfarebné ambientné osvetlenie interiéru (možnosť vybrať 8 farieb)
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou Tmavo tónované okná od B-stĺpika
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá Športový dizajn nárazníkov FR vpredu a vzadu
Elektricky sklápatelné vonkajšie spätné zrkadlá s parkovacou pozíciou DRIVE REŽIM SPORT ,ECO,Individ.nastavenie jazdnej charakteristiky
Bluetooth, USB rozhranie, podpora SD kariet SEAT Full LED - predné a zadné svetlá s technológiou LED
Media system Plus: rádio s 8" farebným dotykovým displejom, Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla
  8 reproduktorov, hlasové ovládanie Ostrekovače predných svetlometov
Kožou potiahnutý multifunkčný volant, radiaca páka, ručná brzda 17" zliatinové disky 
Stredová konzola - vysoká, s lakťovou opierkou, držiakmi na poháre, Interiér v čiernej farbe , lakovaný klavírový lak
  odkladacou schránkou, výduchmi, ventilácie pre zadné sedadlá

Cena modelu s 20% DPH 20 450,00 €

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

PK2 324,00 €
WAC 324,00 €
PSS 119,00 €
PXX 1 123,00 €
PW1 464,00 €
WAS 291,00 €
PCI 230,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 23 325,00 €

Cenové zvýhodnenie -5 225,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 18 100,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 15 083,33 €

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. 

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

6 - rokov záruka max. 150.000 kilometrov

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

Doplnková výbava
Červená Pure Red

Winter pack

Ušetríte celkovo 5 225€

SEAT Leon ST FR LIMITED 1,5TSI 130 

Výbava BLACK LIMITED

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

SEAT Full LED: predné svetlá, denné a zadné svetlá s technológiou LED

Adaptívny tempomat 

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): 

Parkovacie senzory vzadu

 Parkovacia kamera

Svetelný a dažďový senzor, funkcie "coming home" a "leaving home"

(Akčný model LIMITED+ZADARMO Balík COMFORT)



Viacfarebné ambientné osvetlenie interiéru (možnosť vybrať 8 farieb)

DRIVE REŽIM SPORT ,ECO,Individ.nastavenie jazdnej charakteristiky


