Аутотехника ООД
LEON PA 5D MY19

Ниво на оборудване

STYLE

Двигател

Гориво

1.5 TSI EVO 130 к.с 6M/T Start/Stop OPF+M+PAK+PSS
1.5 TSI EVO 130 к.с 6M/T Start/Stop OPF+M+PCO+PFB+PK2+PSS+PXX+ZB4

Бензин
Бензин

Разход на
CO2 гориво комбиниран
комбиниран
цикъл (gr/km)
(л./100км)
116 - 141
116 - 141

5,1 - 6,2
5,1 - 6,2

Цена с ДДС

Отстъпка

Нова цена с
ДДС

37 590 лв.
41 110 лв.

10%
10%

33 831 лв.
36 999 лв.

Посочените специални условия са валидни само за ограничено количество автомобили на склад до 29/02/2020г. или до изчерпване на наличностите. Обявените цени не могат да се
комбинират с други промоционални кампании и условия. В цените са включени цитираните по-горе кодове на допълнителното оборудване, пълното описание на които можете да видите
по-надолу.

Серийно оборудване

STYLE

ЕКСТЕРИОР
Фарове с двойни халогенни светлини и дневни LED светлини
Заден спойлер с интегрирана трета стоп светлина
Скрит ауспухов накрайник
Капачка на резервоара свързана с централното заключване
Черна радиаторна решетка с хромирана рамка
Предни фарове за мъгла със завиваща функция (серийно за Reference 1.0 TSI ecomotive)
Електрически отопляеми странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето (без отопление за Reference)
КОМФОРТ / ИНТЕРИОР
Регулируем във височина и дълбочина волан
Кожен мултифункционален волан и кожена ръкохватка на скоростния лост
Жабка с осветление
Централна конзола с подлакътник и интегрирана кутия за вещи, чашкодържач, аератори за пътниците на задната седалка и 12V изход
Място за съхранение на вещи под шофьорската седалка / мрежа за вещи в лявата страна на багажника (не се предлага в комбинация с PNB)
Сенници с вградени огледала и осветление, шофьорския с отделение за карти (без осветление за Reference)
Осветление за предните и задните седалки (само за предните за Reference)
Предни седалки от текстил регулируеми по височина (само на шофьора за Reference) и в лумбалната област (не се предлага за Reference)
Делима облегалка на задната седалка 1/3- 2/3
Предни подглавници регулируеми по височина и наклон
Задни подглавници регулируеми по височина - 3бр.
Хромирани елементи в купето
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Media System Colour с цветен сензорен екран 5" и 6 тонколони (4 тонколони за Reference) :
- Мултифункционален централен дисплей TFT 3,5"
- Аудио формат MP3/WMA
- USB / Aux-in вход / SD слот
- Bluetooth® с audio streeming
Предни и задни ел.стъкла с дистанционен контрол от ключа (предни за Reference)
Централно дистанционно заключване
Електронна паркинг спирачка с функция "Auto Hold"
Термометър за външна температура
Индикатор за смяна на предавките
Двузонов климатроник с Aircare
Бордкомпютър
Ръчна "Coming home" фунция на предните светлини
Cruise control (Автопилот) с индикация на километража (серийно за Reference 1.0 TSI ecomotive)
Start/stop система за намаляване на разхода на гориво и нивото на вредните емисии CO₂
СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
ABS+ASR (електронна система за контрол на сцеплението)
ESC (електронна система за контрол на стабилността) с възможност за изключване
XDS - допълнителна функция към електронната блокировка на диференциала спомагаща се за по-стабилното управление на автомобила в
завой
HHC Hill Hold Control
Сензор за налягане на гумите
Мултиколизионна спирачка
7 въздушни възглавници - 2 предни, 2 странични, 2 тип завеси и 1 за колената на шофьора
ISOFIX подготовка за закрепване на общо четири броя детски столчета
Триточкови предпазни колани за предните места
Задни триточкови предпазни колани - 3бр.
Предупредителен сигнал за непоставени предни колани
Елетромеханично сервоуправление
Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране
Електронен имобилайзер
ОКАЧВАНЕ
Окачване COMFORT с просвет (clearance) 145mm
ГУМИ И ДЖАНТИ
16" Алуминиеви джанти Design 30/2 с гуми 205/55/16 91V
Резервна гума с намален размер

● = Серийно оборудване

○ = Допълнително оборудване
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ЦЕНОВА ЛИСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

PAK
PCO
PFB
PK2
PSS
PXX

ZB4

M
C
P

Заден парктроник
Тонирани задни стъкла
Електрически сгъваеми странични огледала с паркинг позиция и функция lowering за огледалото на пътника до шофьора
Преден и заден парктроник + OPS (оптична система за паркиране)
Пакет Convenience : сензор за дъжд + електрохромно вътрешно огледало + автоматични светлини + функция "Coming home"
SEAT Full LED светлини - дневни, предни с функция cornering на фаровете за мъгла и "SEAT LED Highway Assist", LED предни фарове за мъгла,
задни, LED осветление над рег.номер (без LED предни фарове за мъгла за 1.0 TSI)
Media System Plus с цветен сензорен екран 8" и 8 тонколони :
- Мултифункционален централен дисплей TFT 3,5"
- Аудио формат MP3/WMA
- CD / 2xUSB(Apple Chip) / 2xUSB за зареждане на централната конзола за задните места / Aux-in вход; SD слот
- Bluetooth® с audio streeming
- Гласови команди
Цвят металик
Цвят металик (Desire Red E1E1)
Бял цвят (White B4B4)

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 29.01.2020г.
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
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