SEAT ATECA
Cena wybranej specyfikacji: 157 230,00 zł brutto
127 829,26 zł netto

Dane Pojazdu
Model Ateca FR
Pojemność silnika 1.5
Rodzaj silnika TSI
Skrzynia biegów 7-biegowa automatyczna DSG Start/Stop
Typ paliwa PB
Moc 150 KM
Rok modelowy 2022

Specyfikacja

Wyposażenie standardowe
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Schowek na okulary w podsufitce
ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
Gniazdo 12V z przodu
Czarne relingi dachowe
XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach
Aluminiowe nakładki na pedały
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Kieszeń w oparciu przednich foteli
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatroni
Kamera cofania
System rozpoznawania zmęczenia
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
Tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Przyciemniane szyby
Masz pytania? Napisz na bok@flexrent.pl lub zadzwoń pod numer 12 333 77 66
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Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Pełne przednie światła LED; Światła do jazdy dziennej LED
Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/3 (215/50 R18 92W lub 225/50 R18 95W 4Drive)
System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
Sportowe fotele z tapicerką Dinamica® w kolorze czarnym
Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele; Podgrzewana kierownica
DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (dla 2-óch fotelików dziecięcych)
7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Lusterka boczne w kolorze Cosmo Grey i klamki w kolorze nadwozia
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu
Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę reakcji
silnika, wspomagania kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG
Zewnętrzny pakiet FR: Elementy ochronne nadkoli i progi FR lakierowane w kolorze nadwozia; Spojler FR
w kolorze nadwozia; Czarne spojlery boczne z tyłu
Uchwyt na napoje z przodu; Składana i dzielona tylna kanapa; 4 uchwyty do zabezpieczania przedmiotów
przewożonych w bagażniku
Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru;
Oświetlenie bagażnika w technologii LED; Lampki LED do czytania z przodu; Oświetlenie przestrzeni na
nogi z przodu w technologii LED; Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych; Diodowe oświetlenie
schowka przed dźwignią zmiany biegów; Podświetlenie schowka w desce rozdzielczej w technologii LED
Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu; Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu; Oświetlenie bagażnika;
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej w technologii LED
Progresywne wspomaganie układu kierowniczego dla wersji z napędem na przednią oś; Progresywne
wspomaganie układu kierowniczego dla wersji z napędem 4Drive
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego; Elektryczna regulacja
fotela kierowcy z funkcją pamięci ustawień
Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR obszyta skórą z czerwonym przeszyciem; Łopatki do zmiany
biegów przy kierownicy dla samochodów ze skrzynią DSG
Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości oraz zintegrowanym schowkiem z
otworami wentylacyjnymi dla drugiego rzędu siedzeń; Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy
Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów; Oświetlenie powitalne LED w
lusterkach bocznych
SEAT CONNECT dla Media System+: Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat); Zdalny dostęp
(subskrypcja na 1 rok)
Asystent podjazdu (Hill Hold Control); Asystent zjazdu ze wzniesienia dla aut z napędem 4Drive; Funkcja
rekomendacji zmiany biegu; System powiadamiania ratunkowego eCall
Masz pytania? Napisz na bok@flexrent.pl lub zadzwoń pod numer 12 333 77 66
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Pakiet praktyczny: Czujnik deszczu; Czujnik zmierzchu (automatyczne światła); Automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”; Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne; Automatycznie obniżające się lusterko pasażera podczas cofania
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski); System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu; Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu; Wnętrze
FR ze srebrnymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej

Dane WLTP
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Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 6.7
Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km) 153

Pakiet Comfort+
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Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"
Beats Sound System: system audio klasy premium o mocy 340W ze wzmacniaczem, subwooferem i 9.
głośnikami
Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
18-calowe dojazdowe koło zapasowe Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika Pakiet wspomagania jazdy
M dla samochodów z Navi System+
Asystent pasa ruchu Lane Assist Asystent świateł drogowych High Beam Assist Predykcyjny tempomat
(ACC): dostosowanie prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji System rozpoznawania
znaków drogowych Full Link dla Navi System+ Mapy Europy dla Navi System+ Preinstalacja do montażu
haka holowniczego Navi System+
Nawigacja satelitarna z mapami Europy
9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym
2 podświetlane gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń
8 głośników
Rozbudowana funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
WLAN

Masz pytania? Napisz na bok@flexrent.pl lub zadzwoń pod numer 12 333 77 66

