
Ниво на оборудване Двигател Гориво

CO2 емисии - 
комбиниран 
цикъл (гр/км)

Разход на гориво 
- комбиниран 

(л./100км)
Цена с ДДС

1.0 TGI CNG 90 к.с 6M/T start/stop OPF+PAK+O Метан 101 - 109 5,7-6,1 / 3,7кг-4,0кг 38 050 лв.
1.0 TGI CNG 90 к.с 6M/T start/stop OPF+PAK+M Метан 101 - 109 5,7-6,1 / 3,7кг-4,0кг 38 860 лв.
1.0 TGI CNG 90 к.с 6M/T start/stop OPF+PAK+PHA+PST+O Метан 101 - 109 5,7-6,1 / 3,7кг-4,0кг 39 650 лв.
1.0 TGI CNG 90 к.с 6M/T start/stop OPF+PAK+PHA+PST+M Метан 101 - 109 5,7-6,1 / 3,7кг-4,0кг 40 460 лв.

STYLE
ЕКСТЕРИОР

●
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Заден спойлер с интегрирана трета стоп светлина ●

Черна радиаторна решетка с черна рамка ●

Предни LED фарове за мъгла с "Cornering" функция ●

●

Заден фар за мъгла ●

LED осветление над регистрациония номер ●

Вградени в задната броня светлоотразители ●

Антена на покрива ●

●

КОМФОРТ / ИНТЕРИОР
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СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
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ГУМИ И ДЖАНТИ
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ОКАЧВАНЕ

●

●

○ = Допълнително оборудване

Аутотехника ООД

ARONA PA MY22

Серийно оборудване

Брони и дръжки на вратите в цвета на купето

Посочените условия са валидни само и единствено за автомобили на склад до изчерпване на наличностите!
В цените са включени цитираните по-горе кодове на допълнителното оборудване, пълното описание на които можете да видите по-надолу.

STYLE

Странични огледала в цвета на купето

Предни фарове с Eco LED светлини

Черни рейки на покрива с черни декоративни елементи на калниците

Комфортни текстилни седалки

Спортен кожен мултифункционален волан и топка за скоростния лост
Регулируем във височина и дълбочина волан
Регулируема по височина шофьорска седалка
Регулируеми предни и задни подглавници
Падаща делима 60/40 задна седалка
Сенници за шофьора и пасажера с вградени огледала
Защитна кора за багажника (отделяема)
Две поставки за чаши за предните места

Декорация на арматурно табло в бял матов цвят
Декоративни елементи около въздуховоди с цвят Neutral Grey

Осветление за предните седалки+осветление за четене
Осветление в багажника
Двоен под на багажното отделение с отделения за вещи

Борд компютър

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Предни и задни електрически стъкла
Електрически странични огледала
Климатик

Media System Colour с цветен сензорен екран 8,25" и 6 тонколони :
- Мултифункционален централен дисплей TFT 3,5"
- USB тип С на предната конзола 
- Bluetooth®

SEAT CONNECT app –  за една година (апликация с която потребителя получава информация относно статуса на автомобила, 
местоположение на автомобила, дистанционно отключване/заключване, скорост на автомобила)

Дигитално радио DAB (Digital Audio Broadcasting)
SEAT Full Link wired&wireless включващ Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto

Централно дистанционно заключване

Електронен имобилайзер

Автопилот с индикация на километража

Ограничител на скоростта

Start/stop система за намаляване на разхода на гориво и нивото на вредните емисии CO₂
Чистачки с регулируем интервал на почистване
Сензор за външна температура
Автоматични светлини
Задно стъкло с отопление, измиване и интервална чистачка

Предупредителен сигнал при неизключени светлини
Предупредителен сигнал за непоставени колани
Сензор за налягане на гумите + HHC Hill Hold Control
ABS+ASR (електронна система за контрол на сцеплението)
ESC (електронна система за контрол на стабилността) с възможност за изключване

Авариен кит за спукана гума с компресор и пяна

Мултиколизионна спирачка
Предни дискови спирачки

Пакет Safe : Система за наблюдение на зоната пред автомобила с предупреждение и функция за аварийно спиране при поява на автомобили, пешеходци, 
велосипедисти. Включва също мултифункционална камера на челното стъпкло, Lane assist система, система против умора.
6 въздушни възглавници - 2 предни, 2 странични, 2 тип завеси
Възможност за деактивиране на въздушната възглавница на пасажера
Предни и задни (3бр.) триточкови колани
ISOFIX система за две детски столчета на задната седалка
Включване на задните стоп светлини и мигачи в случай на аварийно спиране 

16" Алуминиеви джанти Design 20/1 с гуми 205/60/16 92H

Окачване "COMFORT"
Просвет (clearance) 190mm

● = Серийно оборудване - = Не се предлага 
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M Цвят металик
O

PAK

PHA

PST

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 26.01.2023г.

❽Снимките са с илюстративна цел

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

ЦЕНОВА ЛИСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Червен цвят неметалик (Pure Red 9M9M)

Пакет Storage : централна конзола с подлакътник и интегрирана кутия за вещи, място за съхранение на вещи под предните седалки и мрежа за закрепване на багаж в багажника

Пакет Comfort : Двузонов климатроник с aircare / сензор за дъжд / електрохромно вътрешно огледало / отопляеми и електрически сгъваеми странични огледала / автоматични светлини с 
автоматична функция "Coming home"

Заден парктроник
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