NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY SEAT - SEAT ATECA FR 2.0 TDI DSG 4WD
motor:

2.0 TDI

převodovka:

7stupňová automatická DSG

výkon:

110 kW / 150 PS

barva karosérie:

červená Velvet - metalický lak

interiér:

velur/tkanina - černá/červené prošití

cena s DPH:

773 800 Kč

cena bez DPH:

639 504 Kč

Základní výbava
12V zásuvka • 18" kola z lehkých slitin Performance • 2x ISOFIX + Top Tether • Čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce + kolenní airbag řidiče • Černý strop • Deaktivace airbagu
spolujezdce • Dálkové centrální zamykání • Automatická klimatizace Climatronic (2zónová) • Dělená a sklopná zadní sedadla • Sportovní přední sedadla s čalouněním hnědá
Alcantara, výškově nastavitelná, včetně bederní opěrky • Přední hlavové opěrky WOKS • Paket chrom v interiéru • Komfortní podvozek • Přední loketní opěrka se schránkou a
držáky nápojů • Schránka na brýle • Schránka pod sedadlem řidiče • Sluneční clony vpředu • Zadní loketní opěrka • Tmavá okna vzadu • 3,5" barevný palubní počítač • Elektricky
ovládaná, vyhřívaná a sklopná zpětná vnější zrcátka • El. přední a zadní okna • Elektromechanická parkovací brzda s AUTOHOLD • Front Assist: nouzové brzdění a ochrana chodců •
Indikátor optimálního řazení • Kožený multifunkční volant a manžeta řadící páky • Navigační systém Standard 8: 8“ barevný dotykový displej, MP3/WMA, 4x USB, SD, Bluetooth, 8
reproduktorů • Tempomat • Senzor únavy řidiče • Střešní nosič – chrom • Parkovací senzory vzadu • ABS + ASR + ESC + XDS • Bezpečnostní šrouby litých kol • Rezervní kolo •
Upínací oka v zavazadlovém prostoru • Dvojitá koncovka výfuku • Přední LED světlomety + LED světla pro denní svícení • LED Přední mlhovky s integrovanou funkcí odbočovacích
světel • Zadní LED světla • Chromovaný rámeček přední masky • Chromové lišty oken • Lakovaná vnější zpětná zrcátka a kliky dveří • Hliníkové nástupní lišty na prahu dveří •
Kessy - bezklíčový přístup / startování vozu tlačítkem • LED osvětlení interiéru + vícebarevné ambientní osvětlení • Paket Convenience: dešťový a světelný senzor, funkce Coming
Home, funkce Leaving Home, samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko • Zadní parkovací kamera.

Doplňková výbava
Metalický lak
Adaptivní tempomat: s funkcí Front Assist
Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru
Kessy: bezklíčový přístup a startování vozu tlačítke
Paket Convenience: dešťový a světelný senzor, funkce Coming Home, funkce Leaving Home, samostmívací
vnitřní zpětné zrcátko
Paket Winter: vyhřívaná přední sedadla, trysky ostřikovačů předního skla a trysky předních světel, ukazatel stavu
kapaliny v nádobce na ostřikovače

15 500 Kč
4 900 Kč
9 500 Kč
10 500 Kč
3 000 Kč
11 900 Kč

Full Link: MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto (Android Auto a Apple CarPlay nejsou na českém trhu oficiálně
podporovány)

4 500 Kč

Paket schránky: přihrádky pod předními sedadly, boční přihrádka v zavazadlovém prostoru, 12V zásuvka a háček
v zavazadlovém prostoru

1 500 Kč

Prodloužená záruka na 5 let, nebo maximálně 100 000 km

0 Kč

Čalounění Dinamica – černý velur

0 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

914 200 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

773 800 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

639 504 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz ve výši: 140 400 Kč.
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