
SPRAWD OFERT WYPRZEDAY NA MODEL
ARONA Z RABATEM DO 5000 Z.

SEAT Arona FR Cena Twojej konfiguracji:

80.875 zł

Silnik/Wersja KJ75KX
1.0 TSI 115 KM 6-biegowa manualna START/STOP
 Dane WLTP
 · Emisja CO2 - cykl niski: 164 g/km
 · Emisja CO2 - cykl średni: 126 g/km
 · Emisja CO2 - cykl wysoki: 113 g/km
 · Emisja CO2 - cykl bardzo wysoki: 138 g/km
 · Emisja CO2 - cykl mieszany: 131 g/km
 · Zużycie paliwa - cykl niski: 7,2 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl średni: 5,5 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl wysoki: 4,9 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki: 6,0 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl mieszany: 5,7 l/100km

83.000 zł

Wykończenie
zewnętrzne

E1E1
Desire Red

2.875 zł

Wykończenie
wnętrza

FA
Sound/Nora

0 zł

Koła 42A
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 26/3 (205/55 R17 91V)

0 zł

Nadwozie P3Z
Dach oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

0 zł
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Rabat wyprzedaż
2019

Wysokość rabatu -5.000 zł

SEAT CODE: S7SGLKNI
Przeglądaj swoją konfigurację:  Kliknij tutaj
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https://konfigurator.seat-auto.pl/seat-cc/configurator/LIVE/015/DEFAULT/pl/load/S7SGLKNI


Najważniejsze standardowe elementy
wyposażenia

Siedzenia Fotele z czerwonym przeszyciem

Systemy wspomagające kierowcę System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania,
ogranicznik prędkości, asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja
rekomendacji zmiany biegów

Pakiet wspomagania jazdy: tempomat, system wykrywania zmęczenia

SEAT Drive Profile

Czujniki parkowania z tyłu

Bezpieczeństwo ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA

Przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, dezaktywacja
poduszki powietrznej pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, system
przypominający o konieczności zapięcia pasów na 2 fotelach

Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)

System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu ostrzegania o
gwałtownym hamowaniu (światła awaryjne + migające światła STOP)

Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)

Komfort Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

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

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)

Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym

Multimedia Navi System: nawigacja satelitarna z mapami Europy; 8-calowy kolorowy ekran
dotykowy; złącza 2 x USB, 2 x SD, Aux-in; 6 głośników; Bluetooth; sterowanie
głosem; Full Link; lampki do czytania dla kierowcy i pasażera; schowek z funkcją
ładowania bezprzewodowego i wzmacniaczem sygnału

Oświetlenie Światła do jazdy dziennej LED, tylne swiatła LED, pełne przednie reflektory LED z
funkcją świateł autostradowych, przednie światła przeciwmgielne

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED

Nadwozie Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, lusterka lakierowane w kolorze dachu

Relingi dachowe w kolorze chromu

Zderzaki w kolorze nadwozia, przedni zderzak z listwą ozdobną w kolorze
chromu, sportowy tylny zderzak w stylistyce FR, obramowanie osłony chłodnicy
w kolorze chromu

Listwa okien w kolorze chromu, element ozdobny słupka C w kolorze chromu

Logo FR z przodu i z tyłu samochodu

Dach oraz lusterka zewnętrzne w kontrastującym kolorze
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Koła i zawieszenie Hamulce tarczowe z tyłu

Wnętrze - fotele i elementy ozdobne Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

Składana i dzielona tylna kanapa

Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie

Wykończenie wnętrza w kolorze chromu (klamki, kierownica, dźwignia zmiany
biegów, przycisk hamulca ręcznego, przyciski radia i klimatyzacji, nawiewy,
przełącznik świateł, wykończenie zegarów)

Mieszek skrzyni biegów i dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą z
przeszyciami w kolorze czerwonym, czarna podsufitka

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Skórzany dekor na desce rozdzielczej z przeszyciem w kolorze czerwonym, dekor
na drzwiach i konsoli centralnej w kolorze srebrnym

Wnętrze - kierownice Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
obszyta skórą z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR

Wnętrze - elementy funkcjonalne Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty i lusterkiem dla kierowcy oraz
lusterkiem dla pasażera

Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie, zamykany schowek w desce
rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z przodu,
podwójna podłoga bagażnika, siatka na konsoli centralnej od strony pasażera

Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania, oświetlenie LED w przednich
drzwiach (kolor biały lub czerwony), oświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu
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Nota prawna

1 Grafiki

Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji
pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej
broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Środowisko

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod
względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi
świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów
po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdów/.

Specyfikacje

 SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie
parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje
zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art.
5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w
niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do
zmian i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem
marki SEAT. Podane ceny są cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba
aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia
standardowego.

3 Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i
homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w
porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na
poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat różnic między WLTP i NEDC znaleźć można na naszej stronie
internetowej.
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