
Model: KL85DXFA Termín dodania: 11 / 2021 Predvádzacie vozidlo

Motor: 4-valcový benzín 96 / 130

Prevodovka: 9,7

1 352 200 / 1 400 - 4 000

5 213

VSSZZZKLZMR085915 5,4 - 6,1

do 6 000 620

Farba vozidla: 122 - 137

Media System PLUS s farebným dotykovým displejom 8,25",

   príjem DAB+, 7 reproduktorov

Front assist s City Brake- varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami USB Konektory typ C 2 x vpredu a 2 x vzadu

   a chodcami s funkciou núdzového brzdenia

Lane assist - systém pre vedenie v jazdnom pruhu    zobrazením

   so svetelným pásom na obklade predných dverí prístrojovej dosky 

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách

Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies),

   ESC (systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania),

   posuvným krytom

Elektrická parkovacia brzda s funkciou Autohold, Start-Stop systém

Hmlové svetlá vpredu LED s prisvetlovaním zákrut

SEAT Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, Disky kolies zliatinové 7,5Jx17, pneumatiky 225/45 R17 91W

Dojazdové rezervné koleso 18", zdvihák a náradie

   integrovanými smerovkami

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu,    parkovacou funkciou

   kryty spätných zrkadiel v dizajne FR

   vzadu

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Adaptívny tempomat

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie

Cena modelu s 20% DPH

Obj. kód Cena v Eur
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Cenníková cena vozidla s DPH 

Akciová cena vozidla bez DPH
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Doplnková výbava

Cenové zvýhodnenie

Akciová cena vozidla s DPH

                  SEAT Leon Sportstourer FR Family 1.5 TSI 130

Parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane automatického parkovacieho asistenta

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Zadná parkovacia kamera

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá a volant

automatickou clonou 

Emisie CO2 g/100 km: 

Mapové podklady pre navigáciu - Európa

svetelným podpisom, zadné svetlá s dynamickými smerovkami a uvítacie osvetlenie v spätných zrkadlách s 

"Welcome ceremony" v zadných svetlách


