
Model: KN25CS22 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 131 005 / 

Motor: 4-valcový benzín 180 / 245
Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG 6,2
Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 805 370 / 1 600-4 300 
Počet miest na sedenie: 5 228
Číslo karosérie: vo výrobe 8,5 - 8,8
Počet kilometrov: 10 760
Farba vozidla: Biela Orix 193 - 199

Rolovací odnímateľný kryt batožinového priestoru
   airbag vodiča, airbag spolujazdca s deaktiváciou SEAT Full LED - LED svetlomety vpredu a vzadu, vzadu nekonečný svetelný 
Bezpečnostné pásy 3-bodové s kontrolou zapnutia na predných    pás "Infinite light" a dynamické smerovky "Running lights"
   a zadných sedadlách Denné svietenie s automatickým ovládaním a s funkciou
Ukotvenie detských sedačiek systému i-Size + 2x uchytenie Top Tether    "Coming & leaving home"
   na zadných sedadlách Hmlové LED svetlomety vpredu s prisvetlovaním zákrut
Brzdový systém s funkciami ABS (systém kontroly zablokovania), Dojazdová rezerva
   ESC(systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania), FR športový dizajn masky chladiča, predného a  zadného nárazníka 
   XDS (rozšírený systém elektronickej uzávierky diferenciálu),    a strešného spojlera
   HBA (hydraulický asistent brzdenia), DSR (podpora natáčania volantu), Rozšírené lemy blatníkov s tmavým orámovaním a spodné časti dverí 
   MSR (kontrola prenášaného krútiaceho momentu z motora),    lakované vo farbe karosérie
   HVV (maximálny prenos brzdnej sily na zadnú nápravu) Stmavené sklá vzadu
Elektronická parkovacia brzda vrátane funkcie Autohold, HHC (asistenta Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe Cosmo Grey

Strešné lišty čiernej farby
Ambientné osvetlenie interiéru, dverných panelov a vnútorných kľučiek
   vpredu aj vzadu
Podsvietené prahové lišty vpredu s označením stupňa výbavy

CITY EMERGENCY - systém mestského núdzového brzdenia SEAT Drive profile (možnosť nastavenia jazdného režimu Eco, Normal, 
SEAT CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety    Sport, Individual, Offroad a Snow)
   na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok Parkovací asistent (sám nájde parkovacie miesto a zaparkuje, vodič 
EMERGENCY CALL - systém núdzového volania nezávislý od mobilného    ovláda iba plyn a brzdu) so senzormi vpredu a vzadu
   telefónu, vyžadujúci pokrytie signálom mobilných operátorov Elektricky ovládané predné a zadné okná
Predné sedadlá výškovo nastaviteľné s nastaviteľnými bedrovými opierkami Svetelný a dažďový senzor
FR športové predné sedadlá, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá  
   s pamäťou    s pamäťou
Poťahy sedadiel s kombináciou látka /alcantara s dizajnom špecifickým Automaticky zacláňané vnútorné spätné zrkadlo
   pre FR Centrálne zamykanie Keyless Entry & GO s bezkľúčovým prístupom, 
Stredová konzola s lakťovou opierkou, držiakmi na poháre, odkladacou    štartovanie tlačidlom
   schránkou Servotronic - posilňovač riadenia v závislosti od rýchlosti vozidla
Odkladacie kapsy vzadu na operadlách predných sedadiel Vyhrievané sedadlá vpredu a krajné sedadlá v druhom rade, vyhrievaný 
Sedadlá v 2. rade asymetricky delené, pozdĺžne posuvné, s nastaviteľnými    volant a ostrekovače čelného skla
   operadlami sklopnými do roviny podlahy Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s ovládaním vpredu 
 Digitálny kokpit - LCD prístrojový panel, s uhlopriečkou 10,25"    a vzadu
Kožený multifunkčný volant s vyhrievaním 3x USB-C, Bluetooth, digitálny rádiopríjem DAB+ 

SEAT Tarraco FR 2.0 TSI 245 4Drive 7-DSG

Výbava FR

Technické údaje

Výkon kW / PS: 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km: 

Max. krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):
Max. rýchlosť (km/h): 
Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

FRONT ASSIST - systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom 

Airbagy (2x vpredu, 2x bočný vpredu) hlavové vpredu i vzadu, kolenný 

    rozjazdu do kopca) a MKB (multikolízneho brzdenia) 

Rozpoznanie únavy vodiča
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách

Kožený multifunkčný volant s vyhrievaním 3x USB-C, Bluetooth, digitálny rádiopríjem DAB+ 
Svetlá na čítanie vpredu a vzadu, LED osvetlenie priestoru na nohy    a vzadu
Odkladací priestor v stropnej konzole, čalúnenie stropu v čiernej farbe Zásuvka na 12V v stredovej konzole vpredu a vzadu
Batožinový priestor s rovnou podlahou

Cena modelu s 20% DPH 44 730,00 €

Obj. kód Cena v Eur

856,00 €

PUZ 20" zliatinové disky Supreme 37/3 COSMO s pneumatikami 255/40 R20 101V 740,00 €

PK7 Trailer assist - asistent cúvania s prívesom 263,00 €

PCT 591,00 €

PDL 880,00 €

WAS 268,00 €

PHF 753,00 €

PDC 862,00 €

PW2 249,00 €

R3C 0,00 €

R3D 0,00 €

PB2 216,00 €

ZN2 781,00 €

PZ4 0,00 €

PNB 539,00 €

PCY 186,00 €

PST 119,00 €

PGR 850,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 52 883,00 €

Cenové zvýhodnenie -2 893,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 49 990,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 41 658,33 €

5-rokov záruka max. 100.000 kilometrov 

SEAT CONNECT služby Online infotainment na 1 rok 

Alarm s ochranou interiéru a ochranou pri odtiahnutí

Vyhrievané čelné sklo so špeciálnou vrstvou "Climacoat" - neviditeľné vyhrievanie

Deliaca sieť za druhým radom sedadiel, ovládanie odblokovania zadných operadiel z batožinového priestoru

Odkladací priestor s veľkou schránkou v stropnej konzole a vodorovnou sieťou v batožinovom priestore

Ušetríte celkovo 2 893 € s DPH

Doplnková výbava

(Balík FR 460 € + Bonus 2 433 €)

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej antény

SEAT CONNECT služby Online infotainment + Infotainment apps na 1 rok 

Navigačný systém PLUS 9,2", Full Link, hlasové ovládanie

Mapové podklady pre navigáciu PLUS pre Európu

EASY ACCESS - bezkľúčový prístup a štartovanie tlačidlom + elektricky ovládané veko batožinového priestoru s 
funkciou bezdotykového ovládania Virtual Pedal - otváranie a zatváranie pomocou pohybu nohy

Top View kamera - zobrazenie okolia vozidla z vtáčej perspektívy, využíva 4 kamery  
Safe & Driving Pack XL pre navigačný systém PLUS: Traffic jam Assist (asistent jazdy v kolóne), asistent 
diaľkových svetiel, prediktívny adaptívny tempomat, Traffic sign Assist (rozpoznávanie dopravných značiek), 
Emergency Assist (asistent zastavenia v núdzi), Lane Assist PLUS (navádzanie na stred jazdného pruhu), Side 
Assist ( sledovanie mŕtveho uhla), Exit Assist (kontrola okolia pri cúvaní), proaktívny bezpečnostný systém PRE-
CRASH a ROLLOVER ASSIST 

Adaptívny podvozok DCC

Balík FR 

Biela Orix

Audio systém BeatsAudio s výstupným výkonom 400 W, 10 reproduktorov (8 reproduktorov v dverách, centrálny 
reproduktor vpredu v prístrojovej doske a subwoofer vzadu pod podlahou batožinového priestoru)

Ťažné zariadenie výklopné s elektrickým odblokovaním

5-rokov záruka max. 100.000 kilometrov 

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.

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


