Seat- Tarraco 2021
الوكيل

سيات  -تاراكو

صنعت فى  :اسبانيا
Kayan - 19178 :

Hotline 16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  5 :سنوات أو 100.000كم أيهما اقرب
السعة ر
اللتية ()CC
حصان ()Hp /Rpm
اقىص قو ة
ي
اقىص عزم ()Nm /Rpm
ناقل الحركة
سعة صندوق االمتعه ( رلت)
سعة خزان الوقود ( رلت)

Tarraco - STYLE

1.4L TSI
150 / 5000-6000
250 / 1500-3500
6-speed automatic DSG
760
58

Tarraco -STYLE PLUS

الطول
الكل(مم)
ي
العرض
الكل(مم)
ي
االرتفاع
الكل(مم)
ي
الوزن مع السائق (كلغ)
الرسعة القصوى (كم  /ساعة)
متوسط استهالك الوقود ( رلت  001 /كم)

Tarraco - XPERIENCE

ما سبق باالضافة إلى . . :

" 6أكياس هوائية ( 2أمامية  2 ،جانبية  2 ،ستارة) مع

4735
1839
1658
1592
199
7.3

Tarraco - FR
ما سبق باالضافة إلى . . :

ما سبق باالضافة إلى . . :

امكانية تعطيل الوسادة الهوائية للركاب "

مكيف هواء ثالثي المناطق مع فتحات تهوية خلفية

"ميديا سيستم بلس مع شاشة ملونة تعمل باللمس "9.2

مساعد الركن

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ()ESC

دخول بدون مفتاح

"نظام  ™ Beats Audioمع  9مكبرات صوت متميزة و

مخرج  230فولت

مساعد الفرامل ABS ، EBD

وضع سيات للقيادة مع زر تجربة القيادة

مضخم صوت  400واط  ،تقنية محيطية "

قفل إلكتروني ()XDS

شاحن محمول السلكي

مرايا خارجية قابلة للطي و التعديل كهربائيا ً و مدفأة مع

التحكم و التوجيه الديناميكي

"باب خلفي كهربائي مع ذاكرة قابلة لتعديل االرتفاع خاصية"

خاصية الذاكرة

نظام مراقبة ضغط اإلطارات ()TPMS

دواسة افتراضية

التحكم في مسافة الركن األمامي والخلفي

مقاعد األطفال ISOFIX

كاميرا الرؤية العلوية بزاوية  360درجة بما في ذلك

مانع الحركة اإللكتروني

عروض  3Dاألبعاد

مصابيح ضباب أمامية  LEDمع االنعطاف

مقاعد رياضية جلد (فيينا) باللون األسود

مصباح ضباب خلفي

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا مع ذاكرة ذات  3أوضاع

نظام التعرف على التعب

سخان للمقاعد األمامية والخلفية بشكل منفصل"

عجلة احتياطية موفرة للمساحة

سقف داخلي أسود

مكيف هواء أوتوماتيكي بفتحات خلفية

لوحة القيادة باللون الرمادي الخشبي

صندوق قفازات مضاء بوظيفة التبريد

مسند ذراع مركزي أمامي وخلفي

قمرة القيادة الرقمية SEAT

عجلة قيادة جلدية رياضية متعددة الوظائف مع ناقل حركة"

مرآة رؤية خلفية داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي

خلف الطارة " Paddel shift

الزجاج األمامي والخلفى والنوافذ الجانبية عازلة للحرارة

باقة الكروم الداخلية

مستشعرات للمطر والضوء

حامالت أكواب لمقاعد الصف الثالث

مثبت السرعة

إطارات  "R19 " "19 / 235/50عجالت قياس

فرامل يد كهربائية مع خاصية اإليقاف التلقائي

عتبة باب مضيئة

زر Start / Stop Engine

شبك أمامي  Xcellenceمن الكروم الالمع

ميديا سيستم بلس مع شاشة ملونة تعمل باللمس  8.2و 9

نوافذ خلفية معتمة

مكبرات صوت من نوع  Cمع MP3 / WMA.3xUSB

مصابيح خلفية  LEDمع ومضات ديناميكية

امكانية االتصال عن طريق نظام أبل و اندرويد
)الهاتف  +دفق الصوت( ®Bluetooth
التحكم الصوتي

فتحة سقف بانورامية منزلقة  /مائلة مع ستائر كهربائية
للحماية من الشمس
إطارات النوافذ المطلية بالكروم

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيا ً وقابلة للتعديل ومدفأة
اضوء الترحيب بما في ذلك المرايا الخارجية
التحكم في مسافة الركن الخلفي
كاميرا الرؤية الخلفية
فوهات غسيل لكاميرا الرؤية الخلفية
مقاعد مريحة من النسيج مع إدراج أسود من ®Alcantara
تعديل ارتفاع كرسى السائق والراكب
مقاعد خلفية قابلة للطي
مقاعد الصف الثاني المنزلقة ثنائية االتجاه
طاولة قابلة للطي على مساند ظهر المقعد األمامي
مساند رأس قابلة للتعديل 4
مقبض من الجلد
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق.

.

