Ibiza Style 1.0 TSI
Koda vozila 3M9RMN

Cena
Ibiza Style 1.0 TSI

Nova cena po ceniku

18.302,93 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene
niso dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in
dodatne opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za
doplačilo oz. prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela. Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte
o natančnem obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij
CO2. Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2,
izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP
vrednosti osnova za obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka,
ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
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Motor
999 ccm Pogon spredaj 5-stopenjski
Moč 70 kW / 95 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 5,20 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 118 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 118 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0405 g/km

Zunanji lak
siva

urbano srebrna

Oblazinjenje
Barva notranjosti: Style
Armaturne plošče: Style
Talna obloga: Style
Oblazinjenje: Style
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562,44 €

Oprema
interna koda
Tyre Fit set za popravilo pnevmatik
Interna koda
Interna koda
Vijaki Thatcham (z zaščito proti kraji)
- Vijaki z zaščito proti kraji
Večfunkcijski volanski obroč: oblečen v
usnje
Logotip SEAT in napis Ibiza
ISOFIX + Top Tether sidrišča na
stranskih zadnjih sedežih (1+1)
Streha Standard
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Paneli vrat
3 vzglavniki zadaj
interna koda
Zložljiva polica v prtljažnem prostoru
Interna koda
daljinsko centralno zaklepanje
Stekla Standard
Elektrokromatsko notranje vzvratno
ogledalo s funkcijo samozatemnitve
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Varnostni blazini za voznika in
sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
Stranski varnostni blazini spredaj,
varnostni zavesi
Okrasni elementi Standard: črne obrobe
stranskih stekel
Interna koda
Interna koda
kljuke in zunanja ogledala
- v barvi vozila
Obrobe šob za zrak v barvi medu
Strop vozila v sivi barvi
Ročica parkirne zavore oblečena v usnje
Prestavna ročica: oblečena v usnje
Električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani zunanji ogledali
elektronska blokada zagona motorja
Žarometa Eco LED
Dnevne luči LED + funkcija
Coming&Leaving Home
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Oprema
napr.za brisanje in čišč.zadnjega stekla
Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za
prekinitev in senzor za dež in svetlobo
Nadzor dometa žarometov
stropna lučka
Halogenske zadnje luči
Zadnja meglenka
Sprednji meglenki
Večfunkcijski prikazovalnik na
instrumentni plošči Medium
Interna koda
Oprema Style
Sistem za prepoznavanje utrujenosti
voznika Tiredness Recognition
Media System 8,25''
- 8,25'' barvni zaslon na dotik - 6 zvočniki - Bluetooth - USB tip C: zunanji vhod (1) Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji
Interna koda
sedežne prevleke, tkanina
Deljiva in zložljiva zadnja klop
Paket Driver
- Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition - Tempomat
Paket Comfort
- Samodejna klimatska naprava Climatronic s ﬁltrom Air Care - Električno nastavljivi,
poklopni in ogrevani zunanji ogledali - Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s
funkcijo samozatemnitve - Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim ﬁltrom Ločene dnevne luči s samodejnim aktiviranjem žarometov in funkcijo Coming Home Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzorjem za svetlobo in dež Električni pomik stekel spredaj in zadaj
15'' aluminijasta platišča Enjoy 20/1
- Aluminijasta platišča 5.5J x 15 - Pnevmatike Super RoWi 185/65 R15 88H z nizkim
kotalnim uporom
DAB - digitalni radio
- Digitalni radijski sprejem
Sprednji meglenki
- Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Paket Interior Chrome s kromiranimi
poudarki notranjosti
DAB - Digital Audio Broadcasting
SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in
Oddaljeni dostop
Speljevalna asistenca Hill Hold Control
Safe&Driving S
ESC + Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah + XDS (motorji >100KM) + Možnost
izklopa sovoznikove varnostne blazine + 3 vzglavniki zadaj + Avtomatske dnevne luči
(vklopljeno) + Opozorilo za nepripete varnostne pasove + Front Assist + Stranski
varnostni blazini in varnostna zavesa spredaj
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Dodatna oprema
Vozilo za zalogo

0,- €

Paket Fresh Style s Paket Vision Plus
- Interior Pack - Full Link - Paket Vision Plus

726,83 €

Obrobe šob za zrak v nevtralni sivi
barvi

53,84 €

Zimski paket
- Ogrevana sprednja sedeža, ločena nastavitev - Po višini
nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik)

Tehnični podatki
Motor - vrsta

1.0 bencin

Moč

70 kW 95 KM

Gibna prostornina

999 ccm

Menjalnik

5-stopenjski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1585 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1158 kg

Dejanska masa vozila

1173 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

5,20 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

118 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0405 g/km

Številka šasije

VSSZZZKJZNR013163

Trgovec
Drev
Drešinja vas 46a
3301 Petrovče
+386 3 71 36 050
prodaja@avtohisa-drev.si
https://www.avtohisa-drev.si
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408,90 €
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