


Ibiza - modell árlista

Megnevezés Modellkód Váltó Teljesítmény
kW (LE) Fogyasztás* Szén-dioxid

kibocsátás*

Ajánlott
kisker.

modell ár
(bruttó,
reg. adó
nélkül,

EUR)

Reg.adó
(HUF)

Ajánlott kisker.
modell ár

(bruttó, reg.
adóval, HUF),

előző napi MNB
középárfolyam

szerint
FR

Ibiza 1.0 TSI FR KJ15RX5U Kézi 6
fokozatú 81/110 5.4 l/100km 123 g/km 23 321 EUR 45 000 ,- 8 904 652 ,-

Ibiza 1.5 TSI
DSG FR KJ15NZ5U DSG váltó

7 fokozatú 110/150 5.7 l/100km 130 g/km 26 831 EUR 85 000 ,- 10 278 207 ,-

Xcellence
Ibiza 1.0 TSI
Xcellence KJ14SV4U Kézi 5

fokozatú 70/95 5.3 l/100km 120 g/km 21 618 EUR 45 000 ,- 8 257 656 ,-

Ibiza 1.0 TSI
Xcellence KJ14RX4U Kézi 6

fokozatú 81/110 5.1 l/100km 116 g/km 23 576 EUR 45 000 ,- 9 001 629 ,-

Ibiza 1.0
TSI DSG
Xcellence

KJ14RZ4U DSG váltó
7 fokozatú 81/110 5.6 l/100km 127 g/km 25 328 EUR 45 000 ,- 9 666 959 ,-

Style
Ibiza 1.0 TSI
Style KJ12SV2U Kézi 5

fokozatú 70/95 5.3 l/100km 120 g/km 20 121 EUR 45 000 ,- 7 688 820 ,-

Ibiza 1.0 TSI
Style KJ12RX2U Kézi 6

fokozatú 81/110 5.1 l/100km 116 g/km 22 078 EUR 45 000 ,- 8 432 311 ,-

Ibiza 1.0 TSI
DSG Style KJ12RZ2U DSG váltó

7 fokozatú 81/110 5.6 l/100km 126 g/km 23 829 EUR 45 000 ,- 9 097 641 ,-

www.seat.hu
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 2. oldal



Ibiza - fényezések

A fényezés megnevezése Fényezési
kód FR Xcellence Style

ajánlott
kisker.

fényezés ár
(Bruttó, EUR)

ajánlott kisker.
fényezés ár

(Bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Uni fényezés

Cukorfehér B4B4 ☐ ☐ ☐ 243 EUR 92 152 ,-

Emoción vörös 9M9M ☐ ☐ ☐ 0 0

Metál fényezés

Magnetic szürke metál S7S7 ☐ ☐ ☐ 650 EUR 247 026 ,-

Midnight fekete metál 0E0E ☐ ☐ ☐ 650 EUR 247 026 ,-

Nevada fehér metál 2Y2Y ☐ ☐ ☐ 650 EUR 247 026 ,-

Urban ezüst metál L5L5 ☐ ☐ ☐ 650 EUR 247 026 ,-

Zafír kék metál N1N1 ☐ ☐ ☐ 650 EUR 247 026 ,-

Egyedi metál fényezés

Desire piros metál E1E1 ☐ ☐ ☐ 787 EUR 299 133 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = rendelhető
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 3. oldal



Ibiza - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése FR Xcellence Style

Infotainment

6 hangszóró ☑ ☑ ☑

Bluetooth ☑ ☑ ☑

Digitális rádióvétel (DAB) ☑ ☑ ☑

Rádió "Basic"
8,25" színes érintő kijelző; 2db USB csatlakozó; FM rádió vétel ☑ ☑ ☑

SEAT CONNECT gen 3 - Safety & Service
Segélyhívás funkció:automatikus vagy manuális;automatikus baleset jelentés;járműállapot jelentés;műszaki
segélyhívás

☑ ☑ ☑

SEAT Digitális kijelző 8" ☑ ☑ ☑

Külső

Abroncs 185/65 R15 ☑

Abroncs 195/55 R16 91V ☑

Abroncs 215/45 R17 91W ☑

ECO LED főfényszóró ☑ ☑ ☑

Esőérzékelős ablaktörlő ☑

Fekete tükörházak és kilincsek ☑

Fényezett lökhárítók ☑

Fényszóró magasságállítás ☑ ☑ ☑

FR felirat ☑

FR karosszéria elemek ☑

Halogén hátsó lámpa ☑

Halogén rendszámtábla megvilágítás ☑ ☑ ☑

Hátsó ablaktörlő berendezés ☑ ☑ ☑

Könnyűfém keréktárcsa "Enjoy" 5.5J x 15 ☑

Könnyűfém keréktárcsa 6,5J x 16 ☑

Könnyűfém keréktárcsa 7Jx17 ☑

Középső takarólemez könnyűfém keréktárcsához ☑ ☑ ☑

Króm csomag ☑ ☑ ☑

Krómozott ablakkeretek ☑

LED hátsó lámpa ☑ ☑

LED ködfényszóró ☑ ☑ ☑

Nappali menetfény
Automatikus Coming & Leaving home funkció; Automatikus fényszóró bekapcsolás ☑

Sportlökhárítók ☑

Standard tető ☑ ☑ ☑

Style karosszéria elemek ☑

Színre fújt lökhárítók ☑

Színre fújt tükörházak és kilincsek ☑

Szürke külső tükrök és kilincsek ☑

Belső

Aircare szűrő ☑

Ajtó- és oldalborítás habosított műanyag és szövet ☑ ☑

Belső hangulatvilágítás ☑ ☑

Bőr kézifékkar borítás ☑ ☑ ☑

Bőr váltógomb és váltókar borítás ☑ ☑ ☑

Egyszólamú kürt ☑ ☑ ☑

Elektromos ablakemelők elöl/hátul ☑

Elektromosan behajtható külső tükrök Fűthető és elektromosan állítható Bal konvex, jobb konvex ☑

Elektronikus klímaberendezés Climatronic 2 zónás ☑

Fejtámlák hátul (3 db) ☑ ☑ ☑

Fekete belső tetőkárpit ☑ ☑

FR üléskárpit ☑

Irattartó a vezetőülés alatt ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 4. oldal



Ibiza - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése FR Xcellence Style
ISOFIX gyermekülés rögzítő rendszer (2 hátsó ülés) ☑ ☑ ☑

Kalaptartó ☑ ☑ ☑

Komfort csomag
Automatikusan elsötétedő belső tükör; Elektronikus klímaberendezés Climatronic 2 zónás; Coming & Leaving home
funkció (automatikus); Aircare szűrő; Esőérzékelős ablaktörlő; Elektromosan behajtható külső tükrök, Fűthető és
elektromosan állítható; Elektromos ablakemelők komfortkapcsolással

☑ ☑

Komfortülések elöl ☑

Ködlámpa hátul ☑ ☑ ☑

Könyöktámasz elöl ☑

Lábtér megvilágítás ☑ ☑

Magasságállítható utas- és vezetőülés ☑ ☑

Magasságállítható vezetőülés ☑

Multifunkciós sport bőrkormány ☑1 ☑ ☑

Multifunkciós sport bőrkormány (DSG) Kormány mögötti váltókapcsolókkal ☑2

Napellenző a vezető és utas oldalon elöl Tükörrel,kártyatartó a vezető oldalon ☑ ☑ ☑

Normál ülések elöl ☑ ☑ ☑

Olvasólámpák elöl ☑ ☑ ☑

Osztottan dönthető hátsó üléstámlák ☑ ☑ ☑

Szürke tetőkárpit ☑

Tárolózseb az első ülés háttámláján ☑

Xcellence ülések ☑

Biztonság

Automatikusan elsötétedő belső tükör ☑

Biztonsági öv bekötésére figy. jelzés ☑ ☑ ☑

Elektronikus indításblokkoló ☑ ☑ ☑

ESC elektronikus stabilitás kontroll ☑ ☑ ☑

Fáradtságérzékelés ☑ ☑ ☑

Front Assist Forgalomfigyelő rendszer
Városi vészfékező funkcióval;Prediktív gyalogos és kerékpáros védelmi funkció ☑ ☑ ☑

Függönylégzsák elöl/hátul ☑ ☑ ☑

Guminyomást ellenőrző szenzor ☑ ☑ ☑

Hárompontos automata bizt. övek elöl magasállíthatóság nélkül ☑ ☑ ☑

Hárompontos biztonsági öv középső hátsó üléshez ☑ ☑ ☑

Hárompontos övek hátul ☑ ☑ ☑

Hegymenet asszisztens
emelkedőn elindulást segítő rendszer ☑ ☑ ☑

Helytakarékos acél pótkerék 15" ☑ ☑

Hővédő üvegezés ☑ ☑ ☑

Központi zár távirányítással ☑ ☑

Kulcsnélküli rendszer ☑

Lopásgátló kerékcsavar ☑ ☑ ☑

Normál méretű acél pótkerék ☑

Oldallégzsák elöl ☑ ☑ ☑

Parkolóradar hátul ☑

Sávtartó asszisztens ☑ ☑ ☑

SEAT Vezetői profil Vezetői profilok: Normál, Sport, Eco, Egyéni (4Drive esetén O-road és Havas út vezetői
profil + Lejtmenet vezérlés HDC) ☑

Sebességszabályozó tempomat ☑ ☑ ☑

Szerszámkészlet és emelő ☑ ☑ ☑

Tárcsafékek hátul ☑ ☑3 ☑4

Tetőantenna ☑ ☑ ☑

Vezető- és utasoldali légzsák elöl kikapcsolható utaslégzsákkal ☑ ☑ ☑

XDS elektronikus dierenciálzár ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 5. oldal



Ibiza - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése FR Xcellence Style

–

USB Type-C csatlakozó (2db)
adatátvitel és töltés is ☑ ☑ ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 6. oldal



Ibiza - alapfelszereltség
Építhetőségi szabályok
1) A következő modellekre nem érvényes: KJ15NZ5U
2) A következő modellekre nem érvényes: KJ15RX5U
3) A következő modellekre nem érvényes: KJ14SV4U
4) A következő modellekre nem érvényes: KJ12SV2U

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 7. oldal



Ibiza - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód FR Xcellence Style
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Akció

"ÁRKEDVEZMÉNY" Az akció nem vonható össze más akciókkal,
korlátozott darabszámra és meghatározott feltételekkel
érvényes! A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

$BE ☐ ☐ ☐ -1 000 EUR -379 899 ,-

"Porsche Casco Bónusz" A Porsche Casco bónusz előfeltétele,
hogy a gépjárműre a vásárló teljes körű casco biztosítást
kössön a Porsche Versicherungs AG. Magyarországi
Fióktelepénél és hogy a gépjárművet a Porsche Finance Zrt.
vagy a Porsche Lízing Kft. finanszírozza. További részletekért
látogasson el a https://www.porschefinance.hu/biztositas /
porsche-biztosito/porsche-casco-bonusz weboldalra, vagy
érdeklődjön SEAT értékesítőjénél.”

$IB ☐ ☐ ☐ -235 EUR -89 388 ,-

Infotainment

Full Link Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto
alkalmazások PML ☐ ☐ ☐ 206 EUR 78 161 ,-

Navigációs média rendszer
9.2"-os érintőképernyő;Beszédvezérlés (magyar nyelven
nem);Full Link Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto
alkalmazások SEAT CONNECT gen 3 - Safety & Service;Segélyhívás
funkció:automatikus vagy manuális;automatikus baleset
jelentés;járműállapot jelentés;műszaki segélyhívás;egy évig
ingyenes SEAT CONNECT gen 3 - Media & Internet;online
infotainment szolgáltatás;online térképfrissítés;online forgalmi
adatok (köztük jelzőtáblák, online tájékoztatás veszélyekről;online
útvonalszámítás;parkolás;benzinkutak;úti célok importálása;útvonalak
online importálása;Természetes hangvezérlés (úti célokhoz,
címekhez, médiához és rádiókhoz-magyar nyelven nem
elérhető);diktálás;webrádió;online média streaming: Apple Music és
Tidal

ZN1PZ2
R3CR3D ☐ ☐ ☐ 772 EUR 293 343 ,-

SEAT Digitális kijelző 10,25" PFK ☐ ☐ ☐ 312 EUR 118 688 ,-

Külső

Könnyűfém keréktárcsa "Design" Nukleáris szürke 6,5JX16
Abroncs 195/55 R16 91V PJP ☐ 503 EUR 191 059 ,-

Könnyűfém keréktárcsa "Dynamic" Nukleáris szürke 7Jx17
Abroncs 215/45 R17 914W xl PUA ☐ 504 EUR 191 541 ,-

Könnyűfém keréktárcsa "Performance 18" 7Jx18 Black R
Abroncs: 215/40 R18 89W PUK ☐ 504 EUR 191 541 ,-

Könnyűfém keréktárcsa "Performance 18" Fekete 7J X 18
Abroncs 215/40 R18 91W PUL ☐ 485 EUR 184 305 ,-

Könnyűfém keréktárcsa "Performance 18" Fényes fekete 7J X 18
Abroncs 215/40 R18 91W PUN ☐ 597 EUR 226 762 ,-

Modellmegjelölés nélkül PQN ☐ ☐ ☐ 0 0

Négy évszakos gumiabroncsok 15"
5.5JX15; Abroncs 185/65 R15 88V PJ1 ☐ 401 EUR 152 461 ,-

Panoráma üvegtető PTC ☐ ☐ ☐ 996 EUR 378 259 ,-

SEAT Full LED fényszóró
LED főfényszóró; LED rendszámtábla megvilágítás; LED hátsó lámpa;
Belső lábtér világítás elöl; Automatikus fényszóró magasság állítás

PXX ☐ 1 261 EUR 479 096 ,-

SEAT Full LED fényszóró
LED főfényszóró; LED rendszámtábla megvilágítás; LED hátsó lámpa PXX ☐ ☐ 721 EUR 274 044 ,-

Sötétített hővédő üveg a "B" oszloptól PCO ☐ ☐ ☐ 304 EUR 115 311 ,-

Vonóhorog előkészítés PRP ☐ ☐ ☐ 168 EUR 63 687 ,-

Belső

Connectivity box
Vezeték nélküli mobiltelefon töltés; Meghatározott készülékekkel
kompatibilis!

PB1 ☐ ☐ ☐ 262 EUR 99 389 ,-

Dinamica ülések
Velour ülések elöl; Komfort ülések elöl; Műbőr műszerfal burkolat;
Tárolózseb az első ülés háttámláján

PL7 ☐ 359 EUR 136 540 ,-

Dinamica ülések
Velour ülések elöl; Komfort ülések elöl; Műbőr műszerfal burkolat PL7 ☐ 359 EUR 136 540 ,-

Interior csomag
Dupla csomagtérpadló; Irattartó a vezetőülés alatt, Tárolórekesz az
utasülés alatt

PFA ☐ 236 EUR 89 739 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 8. oldal



Ibiza - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód FR Xcellence Style
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint
Interior csomag
Dupla csomagtérpadló; Irattartó a vezetőülés alatt, Tárolórekesz az
utasülés alatt; Könyöktámasz elöl

PFA ☐ ☐ 354 EUR 134 610 ,-

☐ 243 EUR 92 152 ,-
Parkolószenzor elöl és hátul PK2

☐ ☐ 490 EUR 186 234 ,-

Red csomag
Piros féknyereg elöl/hátul; Piros csíkos biztonsági öv; Adaptív futómű PRD ☐ 575 EUR 218 561 ,-

Téli csomag
Fűthető első ülések PW1 ☐ ☐ 429 EUR 163 076 ,-

Téli csomag
Fűthető első ülések; Elektromosan behajtható, állítható és fűtött tükrök;
Magasságállítható első ülések

PW1 ☐ 484 EUR 183 822 ,-

☐ 424 EUR 161 146 ,-Vision Plus csomag
Parkolószenzor elöl és hátul; Tolatókamera PCK

☐ ☐ 792 EUR 301 064 ,-

Biztonság

Biztonsági és Vezetői csomag 1.
Sebességszabályozó Tempomat távolságtartó automatikával;Front
Assist Forgalomfigyelő rendszer, városi vészfékező funkcióval;Fényszóró
szabályozás "Light Assist"

PAC ☐ ☐ ☐ 279 EUR 106 144 ,-

Biztonsági és Vezetői csomag 2.
Közlekedési tábla felismerő rendszer;Fényszóró szabályozás
"Light Assist";Sebességszabályozó Tempomat távolságtartó
automatikával;Front Assist Forgalomfigyelő rendszer, városi vészfékező
funkcióval

PDG ☐ ☐ ☐ 279 EUR 106 144 ,-

Biztonsági és Vezetői csomag 3.
Sávtartó asszisztens;"Emergency Asszisztens" vészhelyzetben;"Trac
Jam" asszisztens;Fényszóró szabályozás "Light
Assist";Sebességszabályozó Tempomat távolságtartó
automatikával;Front Assist Forgalomfigyelő rendszer, városi vészfékező
funkcióval

PDN ☐ ☐ 437 EUR 165 971 ,-

Biztonsági és Vezetői csomag 4.
Közlekedési tábla felismerő rendszer;Sávtartó asszisztens;"Emergency
Asszisztens" vészhelyzetben;"Trac Jam" asszisztens;Fényszóró
szabályozás "Light Assist";Sebességszabályozó Tempomat
távolságtartó automatikával;Front Assist Forgalomfigyelő rendszer,
városi vészfékező funkcióval

PDL ☐ ☐ 437 EUR 165 971 ,-

☐ 0 0
Helytakarékos acél pótkerék 18" PG6

☐ ☐ 61 EUR 23 158 ,-

Kulcsnélküli rendszer Riasztóberendezés rendelése szükséges! PQC ☐ ☐ 349 EUR 132 681 ,-

Kulcsnélküli rendszer PQS ☐ ☐ 349 EUR 132 681 ,-

Megvilágított szellőző nyílás PLI ☐ ☐ 56 EUR 21 229 ,-

Parkolóradar hátul PAK ☐ ☐ 343 EUR 130 268 ,-

Riasztóberendezés WAS ☐ ☐ ☐ 314 EUR 119 170 ,-

SEAT Vezetői profil Vezetői profilok: Normál, Sport, Eco, Egyéni
(4Drive esetén O-road és Havas út vezetői profil + Lejtmenet
vezérlés HDC)

PFD ☐ 146 EUR 55 485 ,-

Sentinel csomag
Sávváltást segítő rendszer "Side Assist";Holttérfigyelő rendszer,
kiparkolási asszisztenssel tolatáskor

WC9 ☐ ☐ 337 EUR 127 856 ,-

Sentinel csomag
Elekromosan állítható és fűthető tükrök;Sávváltást segítő rendszer "Side
Assist";Holttérfigyelő rendszer, kiparkolási asszisztenssel tolatáskor

WC9 ☐ 337 EUR 127 856 ,-

Szellőző nyílás szürke kerettel P3C ☐ ☐ ☐ 56 EUR 21 229 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 9. oldal



Az árlistában használt rövidítések jelentése:
DSG - automatizált kapcsolású váltó kettős kuplunggal.

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ÁRLISTA A PORSCHE HUNGARIA KFT. ÁLTAL A MAGYARORSZÁGI SEAT MÁRKAKERESKEDÉSEK SZÁMÁRA
KIBOCSÁTOTT, NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKAT TÜNTETI FEL, ÉS CSUPÁN AZ ÖN ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSÁT SZOLGÁLJA! A feltüntetett
adatok (beleértve az árakat is) nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak. A meghirdetett árak a gépjárművek euróban meghatározott ajánlott árai alapján
kerülnek feltüntetésre forintban, és naponta frissítésre kerülnek a tárgynapot megelőző munkanapon az MNB által közzétett EUR-HUF árfolyam alapján (,kivéve
hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon). Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t (kivéve ott, ahol kifejezetten szerepel, hogy “nettó”), és TARTALMAZZÁK
A REGISZTRÁCIÓS ADÓT is. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A tájékoztatóink
folyamatos aktualizálása ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak, vagy elírást tartalmaznak, mindezért nem áll módunkban
felelősséget vállalni. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, feltétel maszkok és az egyéb közölt adatok - előzetes értesítés
nélkül történő - változtatásának jogát a Porsche Hungaria Kft. fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN SEAT
MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT, VALAMINT A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSÁRÓL
ÉS MEGFIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁST.

Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a
Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik,
amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. Az új személygépjárművek esetében 2018. szeptember
1-jétől, míg a haszongépjárművek esetében 2019. szeptember 1-jétől az NEDC-t teljes mértékben felváltja egy új vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés,
tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal
eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és
széndioxid-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden értékesítési helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A felszereltség- vagy a motor-specifikus korlátokra tekintettel előfordulhat, hogy a kívánt többletfelszereltségek, tartozékok beszerelése a kiválasztott
járműmodell esetén nem lehetséges. A rendelhető többletfelszereltségek és tartozékok köre továbbá országonként eltérhet. AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT
JÁRMŰMODELLHEZ TÉNYLEGESEN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK KÖRÉRŐL ÉS A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL AZ ÖN SEAT MÁRKAKERESKEDŐJÉTŐL KÉRJEN
TÁJÉKOZTATÁST! Az eredeti gyári tartozékokra 2 év jótállás vonatkozik. A képek csak illusztrációk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a színeket a különböző
monitorok a valóságtól eltérően, különbözőképpen jeleníthetik meg.
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