Ateca FR 2.0TDI 110kW DSG 4Drive
Код авто J26A3H

Ціна
Ateca FR 2.0TDI 110kW DSG 4Drive
Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна до
початку експлуатації

Пропозиція від 10.01.2023

UAH 1 296
189,09

р

Пропозиція від 10.01.2023

р

Двигун
1968 куб. см. Повний привід 7-ступ. DSG
Потужність 0 кВт / 0 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 4,70 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 125 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 125 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
білий

Білий металік Nevada White

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: Сіра тканина/чорна D
Панель приладів: Чорний Satin Black
Килимки: Сірий
Оббивка: Сіра тканина/чорна D

Пропозиція від 10.01.2023

UAH 18 576,15

р

Серійна
комплектація
Патрубок випускної системи стандартний
Електронна система стабілізації ESP
Прогресивне рульове управління
Кришка ступиці для легкосплавних дисків
XDS - розширена система імітації
міжколісного блокування
Гальма передні дискові (Geomet D)
Гальма задні дискові (Geomet D)
Мультифункціональне спортивне кермо
у шкіряному виконанні
Система вибору профілю їзди
Спортивні бампери
Фільтр Aircare в салоні автомобіля
ISOFIX
система кріплення дитячих автокрісел
Пасок безпеки
для центрального заднього сидіння
Дах у колір кузова
Кільця для кріплення вантажу
у багажному відділенні
Регулювання передніх сидінь за висотою
механічне
Спинка заднього сидіння, що складається
Рейлінги на даху чорного кольору
Паски безпеки для бокових задніх сидінь
Екологічна норма EU6 AP
Центральний замок
з дистанційним керуванням та функцією "Keyless Entry"
Тонування сонцезахисне
заднього скла та задніх бокових вікон
Дзеркало заднього виду в салоні
з механічним затемненням
Електросклопідйомники спереду та позаду
з функцією захисту від защемлення
Кишені на спинках передніх сидінь
Подушки безпеки
2 фронтальні з функцією деактивації для переднього пасажира
Подушки безпеки
2 бокові спереду
Обрамлення вікон чорного кольору
Багажне відділення
з нішею для зберігання речей
Спойлер позаду
Асферичне дзеркало заднього виду зліва
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Серійна
комплектація
Підголівники передніх сидінь
Передній центральний підлокітник
Накладки на колісні арки
та нижні бокові частини кузову
Корпуси зовнішніх дзеркал фарбовані
Стеля салону сірого кольору
Важіль КПП оздоблений шкірою
Підсвічування зони ніг
Зовнішні дзеркала
з електричним регулюванням, складанням та обігрівом
Електронний імобілайзер двигуна
Відділення для сонцезахисних окулярів
(недоступно при встановленні панорамного даху)
Поперекова підтримка сидінь попереду
механічна
Задні датчики паркування
Бортова література українською мовою
Світлодіодні фари головного світла
Роздільні ліхтарі денного світла
Склоочисник спереду
з переривчастим режимом роботи (4 режима швидкості регулюються
потенціометром)
Динамічне регулювання кута нахилу фар
8 динаміків
Ліхтарі індивідуального освітлення
спереду та позаду
Круїз-контроль з обмежувачем шкидкості
Задні світлодіодні ліхтарі
з динамічною індикацією повороту
Передні світлодіодні протитуманні фари
з функцією освітлення поворотів
Антена для прийому FM
Клімат-контроль двозоновий Climatronic
Індикатор паска безпеки водія
Бортовий комп^ютер
з мультифункціональним дисплеєм "Colour"
Розетка 12В
Інтерфейс Bluetooth
Оснащення класу FR (спортивне)
Мультимедійна система з дисплеєм 8,25"
MIB3
Камера заднього виду
Оббивка сидінь текстильна
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Серійна
комплектація
Пакет допомоги водію "Safety"
індикатор системи контролю тиску в шинах та розпізнавання втоми водія
Малорозмірне запасне колесо
Ассистент паркування
датчики паркування попереду і позаду
Цифрове радіо (DAB)
Пакет "Безпека"
Подушки безпеки: 2 фронтальні, 2 бокові, колінна, 2 шторки та індикатор
паска безпеки водія
Передні сидіння в дизайні "Standard"
Хромовані елементи дизайну в салоні
Світлодіодне освітлення салону
Функція "SEAT Connect" для медіа+
безпека, сервіс та віддалений доступ
2 USB попереду з підсвіткою
та 2 USB позаду (Type C)
Підвіска з збільшеним дорожнім просвітом
Електромеханічне стоянкове гальмо
з функцією Autohold
Диски легкосплавні R18"
Накладки на пороги передніх дверей
з підсвічуванням
Пакет "Winter"
підігрів передніх сидінь, підігрів керма
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Додаткові опції
Дисконт-пакет "URBAN" на набір опцій
PFK, PHF, PIB, PL7, PFZ, PW2

UAH -57 391,UAH 9 270,-

Стеля чорного кольору
Адаптивна підвіска (DCC)

UAH 30 326,-

SEAT Digital Cockpit
Цифрова комбінація приладів

UAH 15 606,-

Регулювання сидіння водія електричне
з функцією пам^яті

UAH 17 329,-

Кришка багажника з системою "Handsfree"

UAH 21 429,-

Пакет "Хром" для екстер^єра
рейлінги сріблястого кольору, сріблясте обрамлення
бокових вікон

UAH 21 708,-

Пакет для сидінь "Dinamica®"

UAH 14 255,-

SEAT Full Link для навігаційної системи+

UAH 6 289,-

Пакет "Convenience"
Датчик cвітла (вкл. Coming&Leaving home) та датчик
дощу, дзеркало в салоні з авт. затемненням

UAH 5 124,-

UAH 14 208,-

Обігрів лобового скла
Картографія України (оновлення MapCare)

UAH 0,-

Функція "SEAT Connect" для наві+
безпека та віддалений доступ

UAH 0,-

Функція "SEAT Connect" для наві+
онлайн інформація для додатків APPs

UAH 0,UAH 29 208,-

Навігаційна система+
кольоровий сенсорний дисплей 9,2"

Технічні дані
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Двигун - модифікація

1.97 Дизель

Потужність

0 кВт 0 к.с.

Об’єм двигуна

1968 куб. см.

Коробка передач

7-ступ. DSG

Тип приводу

Повний привід

Кількість дверей

4

Кількість місць

5

Витрати палива, змішаний цикл ()

4,70 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

125 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

VSSZZZ5FZM6576553

р

Дилер
Аеліта Моторс
вул. Івана Езау, 16
49019 Дніпро
+38 (067) 500 02 34
a.bondarenko@aelita.ua
https://www.aelita-motors.dp.ua
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