
Model: KJ72RZF3 Termín dodania: vo výrobe Kom. č. / int. č.: 134 750 / 

Motor: 3-valcový benzín 81 / 110

Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG 10,8

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 257 200 / 2 000 - 3 000

Počet miest na sedenie: 5 190

Číslo karosérie: vo výrobe 5,9 - 6,0

Počet kilometrov: 5 400

Farba vozidla:            Červená Pure red / Čierna 134 - 136

Rádio s 8,25" farebným dotykovým displejom, 6 reproduktorov, 

   digitálny príjem DAB+

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie, USB konektor typ C

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

   na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu 16" zliatinové disky kolies Design 20/1 s pneumatikami 205/60 R16

Dojazdové rezervné koleso, sada náradia a zdvihák

Čierne strešné lišty, lišty bočných okien a dizajnové prvky "X"

   na zadnom stĺpiku

Čierne plastové ochranné olemovanie blatníkov a obklady spodnej 

   časti dverí

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3

Multifunkčný kožený volant

Mäkčené čalúnenie prístrojovej dosky s farebným orámovaním výduchov 

   vzduchu

Lampička na čítanie vpredu

Batožinový priestor s dvojitým dnom a sklopným krytom za operadlami

Predné svetlomety LED s denným svietením

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Tónované sklá okien

Elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu s ochranou proti privretiu 

   stabilizácia prívesu

FRONT ASSIST - monitorovanie priestoru pred  vozidlom, vrátane systému

   núdzového brzdenia s rozpoznávaním chodcov

   a funkciou "one touch"

Stierač zadného okna

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách

Systém rozpoznania únavy vodiča

Lane assist - systém pre vedenie v jazdnom pruhu

Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu

Indikátor nezapnutého bezpečnostného pásu

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu (vzadu 3 kusy)

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

Asistent rozjazdu do kopca, TSM (trailer stability management) 

SEAT Arona Style Family 1.0 TSI 110 7-DSG

Výbava Style

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

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): 

Zadné sedadlá s ISOFIX a Top Tether Airbag vodiča a spolujazdca (s deaktiváciou u spolujazdca)

Predné bočné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu

Cena modelu s 20% DPH 20 320,00 €

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

PAC 280,00 €

PAK 264,00 €

PW1 418,00 €

PHA 581,00 €

PML 180,00 €

PFK 271,00 €

PST 264,00 €

PRP 168,00 €

P3A Dvojfarebná karoséria 198,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 22 944,00 €

-1 707,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 21 237,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 17 697,50 €

Príprava na ťažné zariadenie

Dojazdové rezervné koleso, sada náradia a zdvihákSedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

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 

Červená Pure red / Čierna Midnight

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá vrátane výškovo nastaviteľného sedadla spolujazdca a 
vyhrievaných spätných zrkadiel

SPRING PACK - Automatická dvojzónová klimatizácia Climatronic, elektricky nastaviteľné, vyhrievané spätné 
zrkadlá, denné svietenie s funkciou Coming Home 

SEAT Full link - systém MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto

Ušetríte celkovo 1 707 € s DPH

Zadné parkovacie senzory

STORAGE PACK - odkladacie priestory pod prednými sedadlami, predná lakťová opierka, sieť na uchytenie 
nákladu v batožinovom priestore

Cenové zvýhodnenie

Balík Family

5 - rokov záruka / max. 100.000 kilometrov
(Balík Family)

Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením, uhlopriečka 10,25"

Safe & Driving Pack M: adaptívny tempomat, automatické prepínanie diaľkových svetiel 

Doplnková výbava

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. 

bezplatne dostupná na každom predajnom mieste.


