
          

Ниво на оборудване Двигател Гориво

CO2 емисии - 

комбиниран 

цикъл (гр/км)

Разход на 

гориво - 

комбиниран 

(л./100км)

Цена

1.4 TSI 150 к.с 6M/T start/stop 7 места OPF Бензин 164 - 189 7,2 - 8,3 57 760 лв.

1.4 TSI 150 к.с 6DSG start/stop 7 места OPF Бензин 175 - 207 7,7 - 9,1 61 510 лв.

2.0 TDI 150 к.с 6M/T start/stop 7 места SCR DPF Дизел 160 - 177 6,1 - 6,8 64 530 лв.

2.0 TDI 150 к.с 6DSG start/stop 7 места SCR DPF Дизел 169 - 189 6,5 - 7,2 67 500 лв.

2.0 TDI 177 к.с 6DSG start/stop 7 места SCR DPF Дизел 171 - 190 6,5 - 7,3 68 400 лв.

2.0 TDI 177 к.с 7DSG start/stop 4DRIVE 7 места SCR DPF Дизел 181 - 208 6,9 - 7,9 72 010 лв.

STYLE

ЕКСТЕРИОР

Брони в цвят на купето ●

Дръжки на вратите и странични огледала в цвят на купето ●

Интегрирани в страничните огледала LED мигачи ●

Предни фарове за мъгла с функция "Cornering" ●

Заден фар за мъгла ●

Задни LED светлини ●

Антена на покрива ●

●

Трета стоп светлина ●

Двойно оптични предни светлини ●

Електронно независимо отваряне на багажника ●

Изцяло поцинкована каросерия с лазерни заварки ●

●

Плъзгащи се задни врати ●

●

КОМФОРТ / ИНТЕРИОР

Три реда седалки (2 + 3 + 2) ●

Шофьрска седалка регулируема по височина ●

Електрическа лумбална настройка на облегалката на шофьора, ръчна на облегалката до шофьора ●

Електрическо регулиране на облегалката на шофьора ●

●

Три отделни седалки на 2-ри ред, регулируеми по дължина, сгъваеми с функция "Easy Fold" ●

●

Жабка с осветление, заключване и охлаждане ●

Вътрешно незаслепяващо електрохромно огледало ●

Закрито отделение за вещи интегрирано в таблото ●

Кутии за вещи интегрирани под предните седалки ●

Джобове на гърба на предните седалки ●

●

●

Отделение за очила за шофьора ●

●

Щори за втори ред седалки ●

●

●

●

●

●

Куки за закрепване на багаж в багажника ●

Пакет пушач (запалка и пепелник) ●

Багажник с осветление ●

●

●

●

LED интериорно осветление (предно и задно, осветление в краката) ●

Cruise control (Автопилот) с индикация на километража ●

●

Електрически предни и задни стъкла ●

Сензор за дъжд и светлини ●

Дневни светлини ●

Централно заключване с дистанционнен контрол ●

●

Борд компютър със система против умора

Сенници с вградено огледало и осветление

Две отделни поставки за чаши за всеки ред седалки (вкл. за трети ред)

Електрически отопляеми странични огледала с паркинг позиция

Падаща облегалка на седалката до шофьора

Централна конзола с подлакътник и интегрирана кутия за вещи

Покривало на багажното отделение с лесно прибиране

Серийно оборудване

Допълнително отделение за вещи в багажника

Тризонов климатроник

Аутотехника ООД

SEAT ALHAMBRA MY20

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Термично защитни странични предни и задни стъкла

Черна радиаторна решетка с хромирана рамка

Мултифункционален кожен волан и кожен лост на скоростите

Интегрирано отделение за вещи във вратите (в предните врати с възможност за съхранение на бутилка от 1.5л)

Регулируем във височина и дължина подлакътник за предните седалки с интегрирано отделение за вещи

STYLE

Хромирани елементи на вентилационните отвори и инструментите от арматурното табло

Регулируем във височина и дълбочина волан

Черни рейки на тавана

Навигационна система с 6,5" цветен сензорен екран и 3,5" цветен централен дисплей, MP3/ WMA, USB/ 2хSD card, Bluetooth (phone & audio 

streaming), гласови команди,  камера за обратно виждане, пътна карта за Европа с MAPCARE и обновяване на пътните карти до пет години



          

Индикатор за външна температура ●

Оптичен индикатор за отворени врати ●

2 х 12V изводи в купето и един в багажника ●

Електронна паркинг спирачка с функция "Auto Hold" ●

●

●

Предупредителен сигнал за непоставен колан на седалките ●

5 триточкови колана с пиропатрони ●

Регулируеми по височина колани за предните седалки ●

●

●

●

●

●

●

Електронно заключване на задните врати с контрол от шофьорското място ●

IsoFix система за закрепване на детски столчета за всяка отделна задна седалка ●

Сензор за налягане на гумите ●

ОКАЧВАНЕ

●

ГУМИ И ДЖАНТИ

●

PAC 990 лв.

PAE 1 020 лв.

PAR Странични въздушни възглавници за 2-ри ред седалки 410 лв.

PAS Фабрична аларма с интериорен обемен датчик 610 лв.

PCD Електрически плъзгащи се задни врати и електрическа задна врата (не се конмбинира с PHB) 1 930 лв.

PCO Затъмнени задни стъкла 510 лв.

PCP 530 лв.

PDC 1 930 лв.

PDJ 2 850 лв.

PDR 1 560 лв.

PHB 2 220 лв.

PIB 1 020 лв.

PK2 910 лв.

PK5 1 560 лв.

PL4 360 лв.

PLT 1 290 лв.

PMK 330 лв.

PPH 2 510 лв.

PQC 770 лв.

PQS 770 лв.

PRC 270 лв.

PTC 1 760 лв.

PUB 1 060 лв.

PUF 1 060 лв.

PUG 1 060 лв.

PUK 920 лв.

PW1 710 лв.

PXE Адаптивни фарове bi-xenon със система за измиване на фаровете 1 960 лв.

PY9 110 лв.

W4N 390 лв.

W5N 760 лв.

WD1 360 лв.

WGR 1 560 лв.

WL1 4 250 лв.

Кожен салон в черно (код JJ) или черно/cognac (код XY) с предни електрически отопляеми седалки (12 позиции с 

функция памет за седалката на шофьора), осветление в краката на предните места, система за измиване на фаровете, 

отопление на дюзите за измиване на предното стъкло, без кутия за вещи на предните седалки и без масичка на гърба 

на предната дясна седалка (не се комбинира с PW1)

SEAT Drive Profile с адаптивно управление на шасито (Apaptive Chassis Control) и избор на три режима, комфортен, 

спортен, нормален (не се комбинира с PUK, PAE / за 4DRIVE версия не се комбинира с PK2 или PK5)

2 броя вградени детски седалки

Пакет зима 1: отопляеми предни седалки, система за измиване на фаровете, отопляеми дюзи (не се комбинира с WL1)

Пакет Technology : lowering функция за огледалото на пътника до шофьора, 230V извод (само в комбинация с PDR и 

PK2 или PK5)

1 брой вградена детска седалка 

Електрически панорамен покрив (не се комбинира с PRC / не се предлага за 4DRIVE)

Голяма таванна конзола за вещи (не се комбинира с PTC / не се предлага за 4DRIVE)

KESSY система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя (изисква PAS)

Стационарно отопление с таймер, дистанционно управление и отопляеми предни седалки

ЦЕНОВА ЛИСТА

Теглич с електрическа функция (не се предлага за 1.4 TSI 150 к.с.)

Регулиране на на нивото на задното окачване (не се комбинира с PUK, PDC и PDJ)

Пакет Cargo : разделителна вертикална мрежа, мрежа за укрепване на багаж в багажника (не се предлага за 4DRIVE)

Електрически плъзгащи се задни врати с безконтактно електронно отваряне/затваряне на багажника чрез виртуален 

бутон (изисква PQC или PQS)

Шофьорска седалка с функция за масаж, памет и отопление / без кутия за вещи на предните седалки и без масичка на 

гърба на предната дясна седалка (изисква WL1)

Преден и заден парктроник + OPS оптична система за паркиране (за 4DRIVE версия не се комбинира с PDC или PDJ)

Park Assist (асистент за самопаркиране) с преден и заден парктроник + OPS оптична система за паркиране (за 4DRIVE 

версия не се комбинира с PDC или PDJ)

Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с функция за аварийно спиране в градски условия "City Emergency Brake" и  

lane assist система

Алуминиеви джанти Design 48/1 с гуми 215/60/16 95H и секретен болт

EBA (асистент при аварийно спиране)

● = Серийно оборудване

SEAT Drive Profile с адаптивно управление на шасито (Apaptive Chassis Control), алуминиеви джанти AKIRA с гуми 

225/45/18, секретен болт и спортно окачване (не се комбинира с PUB, PUF, PUG, PUK, PAE / за 4DRIVE версия не се 

комбинира и с PK2 или PK5)

Пакет Chrome : хромирани рейки на покрива, хромирани лайсни на прозорците на автомобила

7 въздушни възглавници - 2 предни, 2 странични, 2 тип завеси обхващащи задния ред седалкии 1 за колената на шофьора

KESSY система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя

Адаптивен автопилот

SEAT Full Link включващ Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto (Услугите на Apple Car Play + Android Auto не са 

активни за България)

Алуминиеви джанти Dynamic 48/1 с гуми 225/50/17 и секретен болт

Алуминиеви джанти Dynamic 48/1 Atom с гуми 225/50/17 и секретен болт

Алуминиеви джанти Dynamic 48/3 Black с гуми 225/50/17 и секретен болт

Алуминиеви джанти AKIRA с гуми 225/45/18, секретен болт и спортно окачване

Авариен кит за спукана гума с пяна и компресор

Спортни отопляеми седалки Alcantara в черен цвят, черен интериор, осветление в краката на предните места / без кутия 

за вещи на предните седалки и без масичка на гърба на предната дясна седалка (не се комбинира с PL4)

Пакет Light assist : система за регулиране на дългите светлини

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Окачване COMFORT с просвет (clearance) 150mm

ABS+ASR (електронна система за контрол на сцеплението)

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

Start/stop система за намаляване на разхода на гориво и нивото на вредните емисии CO₂

HHC Hill Hold Control

ESC (електронна система за контрол на стабилността) с възможност за изключване

Система за разпознаване на пътните знаци със система за следене на мъртвата точка 



          

M Цвят металик 1 140 лв.

P Бял цвят (Pure White 0Q0Q) 380 лв.

O без доплащане

ЗАБЕЛЕЖКИ:

❶Гаранция 5 години до 150.000 км пробег

❷Ценоразписните цени не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси

❸В ценоразписните цени са включени мита, ЕКО такса, ДДС и транспорт до съответното дилърство на SEAT

❹Аутотехника ООД си запазва правото да променя без предизвестие посочените цени и оборудване

❺Аутотехника ООД не носи отговорност за допуснати печатни грешки

❻Всички цени са в лева с включен 20%ДДС;

❼Ценовата листа е валидна от 08.01.2020г.

❽Снимките са с илюстративна цел

❾Всичките двигатели са оборудвани с филтри за твърди частици (OPF, DPF)

❿На двигателите със системата SCR (Selective Catalytic Reduction) се добавя AdBlue

Тъмно сив цвят (Urano Grey 5K5K)


