
Model: KJ12RXF3 Termín dodania: vo výrobe Kom. č. / int. č.: 134 185 / 

Motor: 3-valcový benzín 81 / 110

Prevodovka: 6-stupňová mechanická 10,3

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 189 200 / 2 000 - 3 000

Počet miest na sedenie: 5 195

Číslo karosérie: vo výrobe 5,1 - 5,4

Počet kilometrov: 5 355

Farba vozidla: Červená Pure red 116 - 123

Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu a vzadu, indikátor nezapnutého Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
   bezpečnostného pásu Zadné sedadlá s ISOFIX a Top Tether, operadlá zadných sedadiel
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu (vzadu 3 kusy)    sklápateľné, delené 1/3 - 2/3

Zadné kotúčové brzdy Mäkčený povrch prístrojovej dosky s farebným orámovaním výduchov
   vzduchu (oranžové)
Predné svetlomety LED s denným svietením
Tónované sklá okien

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách Elektrické ovládanie okien vpredu
Systém rozpoznania únavy vodiča Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá lakované

Stierač zadného okna
Rádio s 8,25" farebným dotykovým displejom, 6 reproduktorov, digitálny Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Cena modelu s 20% DPH 16 490,00 €

   na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu

   audio príjem DAB+

Airbag vodiča a spolujazdca (s deaktiváciou u spolujazdca)
Predné bočné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multi-kolízna brzda 

FRONT ASSIST - monitorovanie priestoru pred vozidlom, vrátane systému
   núdzového brzdenia City emergency s rozpoznávaním chodcov

Lane assist - asistent jazdy v pruhoch

Multifunkčný kožený volant

Dojazdové rezervné koleso, sada náradia a zdvihákBluetooth handsfree mobilné pripojenie, USB konektor typ C

Emisie CO2 g/100 km: 

SEAT CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety

SEAT Ibiza Style Family 1.0 TSI 110 ECO 6-G

Výbava Style Family

Technické údaje

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Výkon kW / PS: 

Objem batožinového priestoru (l):

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

15" zliatinové disky kolies Enjoy s pneumatikami 185/65 R15

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Asistent rozjazdu do kopca

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

PCK SEAT Vision PACK Plus (Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera) 553,00 €
PAC Safe & Driving Pack M pre media systém: adaptívny tempomat, asistent diaľkových svetiel 280,00 €
PWD 185,00 €

PHC 731,00 €

PW1 421,00 €

PML 182,00 €

PB1 144,00 €

PFA 311,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 19 297,00 €

-1 914,00 €

17 383,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 14 485,83 €

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, vyhrievané spätné 
zrkadlá

Doplnková výbava

Clima & Comfort pack (Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia, vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá, elektricky ovládané zadné okná)

Connectivity box - bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

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. 

(Akciový balík COMFORT 506 € + Výbava Family pre balík COMFORT 1 408 €)

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

Akciový balík COMFORT + Výbava Family pre balík COMFORT

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

Cenové zvýhodnenie 

Akciová cena vozidla s DPH

Ušetríte celkovo 1 914 € s DPH

5-rokov záruka / max. 100.000 kilometrov 

SEAT Full Link - prepojenie mobilného telefónu s vozidlom systémom MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto

Interiérový balík (stredová lakťová opierka vpredu, upevňovacie prvky v batožinovom priestore)

Červená Pure red

Predné svetlá do hmly 

činitele. CO  je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 


