ARONA FR 1.5 TSI 150 KS DSG
Модел Код			
Ниво на опременост		
Зафатнина на моторот		
Моќност
		
Менувач			
Седишта
		
Должина Х ширина х висина
Волумен на багажник		
Резервоар за гориво		
Потрошувачка на гориво
Eмисија на CO2:			

KJ75LZ22
FR
1498 ccm
110 kW (150 KS )
7 степен автоматски
5
4138 x 1780 x 1552 mm
400 l
40 l
5.1 /100 Km
152 g/km

Стандардна опрема
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ABS + ESP + EBA + XDS + RKA + TCS + EDS
Подесување на управувачот по висина и длабочина
Зимски пакет – Грејачи во предни седишта
Браници во боја на каросерија
Мултифункционален управувач
iSOFiX подготовка за прицврстување на 2 детски седишта на
задната клупа
Алкантара црни седишта
Сигурносни појаси во три точки на задната клупа
Двоен под во багажникот
Висинско подесување на предните седишта
Дигитална инструмент табла
Деллива задна клупа
Хромирани кровни шини
Затемнети задни стакла
Хромирани рамки на прозорите
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Деактива. на совозачко воздушно перниче
Рачки на вратите во боја на каросерија, ретровизори во боја
на кров
Front assist Асистент при ризик од фронтален судар
Hillhold помош при тргнување по нагорнина
Електрика преклопување на странични ретровизори
Индикатор за притисок во пневматици
Детекција на слепа точка
Хромирани детали
Адаптивен темпомат
Борд компјутер
Алуминиумски фелни 17” Dynamic 205/55/R17
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Детекција на замор
Park assist: Помош при паралелно паркирање и сензори за
паркирање напред и назад
SEAT drive profil: Електронски избор на профил на возење
Електрика на предни и задни стакла
Свела за магла со функција за осветлување во кривина
Keyless entry+go = отклучување и стартување на моторот без
клуч
Автоматски клима уред “Climatronic”
Connectivity Plus: 9,2” екран во боја чувствителен на допир,
USB-C, Bluetooth, 6 звучници, гласовни команди, борд компјутер
навигација со мапи на Европа.
Внатрешност на предните врати со штоф или кожа
LED амбиентално осветлување
Kамера со поглед назад
SEAT Full Link (Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto),
Кожен управувач, кожна рачка на менувачот и кожна рачна ко
чницa
Наслон за рака напред
Резервно тркало со намалени димензии , алат и дигалка
Греење на ретровизори
FULL LED предни светла,LED дневни светлa, LED задни светла,
LED светло позади за осветлување нa табличките, автоматско
регулирање на висината на фаровите, амбиентално
осветлување во пределот на нозете и централната конзола
6 воздушни перничиња (2 предни + 2 странични + 2 завеси)
Сензор за автоматско вклучување на светлата, Coming Home
& Leaving Home функција, сензор за дожд
Lane assist

Дополнителна опрема

PUK
*

Алуминиумски фелни машински обработени (црни) Performance 18”, гуми 215/45 R18 89V
Металик боја

* Поради различните акцизни стапки цената на возилото може да варира во зависност од дополнителната опрема

Малопродажна цена на возилото во денари

1.750.355 денари

Малопродажна цена на возилото во евра

28.300 €

Понудена цена во евра со отстапка

26.000 €

* Цената е со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки
Произведувач:		
Гаранција и сервис:
			
			
			
Рок на испорака:		
			
Порше Македонија

Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

SEAT S.A. Шпанија
2 години комплетна гаранција на возилото
12 години заштита од корозија, каросерија целосно поцинкована
3 години на надворешниот лак
Обезбеден е сервис,оргинални делови и редовно постпродажно следење на возилото
Поради меѓународната криза со испорака на полу-проводници во автомобилската индустрија
во светот, во моментот не сме во можност да гарантираме рок на испорака на понудените возила
Тел. +389 2 26 26 266

office@porsche.com.mk

Тел. +389 2 26 03 770

fb.com/SEATMacedonia

Тел. +389 2 26 26 366

www.seat.mk

