SEAT ARONA MANUAL
Cena wybranej specyfikacji: 95 157,00 zł brutto
77 363,41 zł netto

Dane Pojazdu
Model Arona Style
Pojemność silnika 1.0
Rodzaj silnika TSI
Skrzynia biegów 6- biegowa manualna Start/Stop
Typ paliwa PB
Moc 110 KM
Rok modelowy 2022

Specyfikacja
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Full Link
Hamulce tarczowe z przodu oraz z tyłu
Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Blokada przeciwuruchomieniowa (Immobiliser)
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Tempomat
Składana i dzielona tylna kanapa
Dach oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Podwójna podłoga bagażnika
Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie
16-calowe felgi aluminiowe DESIGN
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze czarnym
Fotele standardowe
Masz pytania? Napisz na bok@flextogo.com lub zadzwoń pod numer 12 333 77 66
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Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Honey Mustard
Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED, przednie światła ecoLED
Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą
Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach
Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
System przypominający o konieczności zapięcia pasów na przednich fotelach
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
Media System Colour: 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy ; Radio; Złącze USB-C; 6 głośników;
Bluetooth
SEAT CONNECT dla Media System Colour: Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat); Zdalny dostęp
(subskrypcja na 1 rok) (Po wygaśnięciu subskrypcji klient może odnowić te usługi za dodatkową opłatą w
systemie multimedialnym lub na http://my.seat)
System kontroli ciśnienia w oponach oraz aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu
(światła awaryjne + migające światła STOP)
Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty i lusterkiem dla kierowcy oraz lusterkiem dla pasażera
Pakiet wspomagania jazdy S: System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i
funkcją ochrony pieszych i rowerzystów; Asystent pasa ruchu Lane Assist; Ogranicznik prędkości; Asystent
podjazdu (Hill Hold Control); Funkcja rekomendacji zmiany biegów

Pakiet Comfort+ •
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Czujniki parkowania z tyłu
Pakiet Spring: Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare /Czujnik deszczu /Czujnik
zmierzchu (automatyczne światła) /Funkcja opóźnionego wyłączania świateł "Coming and Leaving Home"
/Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne /Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
lusterka boczne
Pakiet schowków: /Podłokietnik z przodu (tkanina) /Zamykany schowek pod fotelem pasażera i półka pod
fotelem kierowcy /Siatka w bagażniku 18-calowe koło dojazdowe
Pakiet zimowy /Podgrzewane przednie fotele Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości Elektrycznie
regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne (Przy równoczesnym zamówieniu Pakietu Sentinel
(WC9) wraz z Pakietem zimowym (PW1) lub Pakietem Spring (PHA) należy dodać kod P51 korygujący
cenę.

Dane WLTP
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Zużycie paliwa - cykl mieszany: 5.3 l/100km
Emisja CO2 - cykl mieszany: 120 g/km
Osiągi: o Prędkość maksymalna: 190 km/h o Przyspieszenie 0-100 km/h: 10
Masz pytania? Napisz na bok@flextogo.com lub zadzwoń pod numer 12 333 77 66

