
Model: KJ75LZFX Termín dodania: 02 / 2022

Motor: 4-valcový benzín 110 / 150

Prevodovka: 8,4

1 292 250 / 1 500 - 3 500

5 210

vo výrobe 6,2 - 6,39

400

Farba vozidla:            140 - 145

Cena modelu s 20% DPH

Obj. kód Cena v Eur

PDL

PQC

PCQ

WAS

PXX

PW1

ZN1

PZ2

R3C

R3D

PFK

PB1

PLI

PST

Cenníková cena vozidla s DPH 

Akciová cena vozidla s DPH

Akciová cena vozidla bez DPH

Zadné sedadlá s ISOFIX a Top Tether 

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu

   sedadlami

SEAT Drive profile - nastavenie riadenia, plynu a prevodovky (pre DSG),

FRONT ASSIST - monitorovanie priestoru pred  vozidlom, vrátane systému

   núdzového brzdenia City emergency s rozpoznávaním chodcov

   s funkciou núdzového zastavenia

   s funkciou núdzového zastavenia

Automatická dvojzónová klimatizácia Climatronic s filtráciou AirCare

6 reproduktorov, digitálny príjem DAB+

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie, USB konektor typ C

17" zliatinové disky kolies s pneumatikami 205/55 R17

Dojazdové rezervné koleso, sada náradia a zdvihák

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Parkovacie senzory vzadu

Dvojfarebné lakovanie karosérie (lakovanie strechy a spätných zrkadiel

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu s ochranou proti privretiu 

   a funkciou "one touch"

   zrkadlá

5 - rokov záruka max. 100.000 kilometrov
Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel:  048/4700 240 (241),  www.autonovo.sk

2

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá 

Mapové podklady k navigácii ZN1

Podsvietenie krajných výduchov vzduchu vpredu

VISION  PLUS PACK - parkovací asistent, predné parkovacie senzory, parkovacia kamera

Cenové zvýhodnenie

Balík výbav EXTRA

SECURITY PACK - alarm s ochranou vnútorného priestoru a ochranou proti odtiahnutiu

Balík Family

SEAT Arona FR Family 1.5 TSI 150 7-DSG

Výbava FR Family

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Emisie CO2 g/100 km: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

assist

Asistent rozjazdu do kopca, TSM (trailer stability management) 

   stabilizácia prívesu, kontrola zmeny tlaku v pneumatikách

Doplnková výbava

Strop v antracitovej farbe

Ambientné osvetlenie vo dverách a v priestore podlahy s nasvietenými 

krajnými výduchmi vzduchu na prístrojovej doske


