Seat Ibiza-NEW 2022
سيات  -ابيزا الجديدة

صنعت فى  :اسبانيا

Hotline 16227

الوكيل Kayan - 19178 :

www.ellaithy.com.eg
الضمان  5:سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
1000 CC

معدل استهالك الوقود

5.2

ناقل الحركة

7-speed AT DSG

الطول الكلي(مم)

4059

السعة اللترية ()CC

اقصى قو ة حصاني

115 HP

العرض الكلي(مم)

1780

اقصى عزم

200 NM

االرتفاع الكلي(مم)

1447

سعة خزان الوقود (لتر)

40 L

سعة صندوق االمتعه (لتر)

355 L

السرعة القصوى (كم  /ساعة)

195

وزن السيارة

1166

التسارع من صفر إلى  001كم  /ساعة (ثانيه)

9.5

Style

Reference

FR

تزيد عما سبق . . :

جنوط معدنية مقاس  15بوصة
عدد  6وسائد هوائية اماميه وستائريه للسائق

نظام التعرف على التعب

تزيد عما سبق . . :
جنوط معدنبة مقاس  17بوصة

والراكب األمامي

فتحة سقف بانورامية (داكنه & متحركة)

مع خاصية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب

تكييف هواء اتوماتيك ثنائى المنطقة مع فلتر

نظام الثبات االلكتروني للسيارة () ESC

عجلة احتياطية موفرة للمساحة
نظام قفل إلكتروني

()XDS

عدد  6سماعات

نظام دعم الكترونى في الجر

فرامل مانعه لالنغالق

()ABS

مثبت و محدد السرعة

الدخول بدون مفتاح واالنطالق

فرامل مانعه لالنزالق

)( EBD

فرامل يد مكسوه بالجلد

نظام ( SEAT Full Linkابل كاربالى &اندرويد اوتو)

فتحات تهوية ديكورية بلون رمادى

مرآة داخلية ذاتية التعتيم

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

مسند ذراع مركزي أمامي

مرايا خارجية قابلة للطي و التعديل كهربائيا ً و بسخان

نظام مانع السرقة immobilizer

نظام الثبات في المرتفعات

()HIL

مقاعد مريحة من القماش Como

مقعد السائق والراكب األمامي قابالن لضبط االرتفاع يدويا

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

باقة الكروم الداخلية

عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف من الجلد مع شعار FR

نظام تثبيت مقاعد االطفال ISOFIX

نوافذ داكنة

فتحات تهوية ديكورية بلون احمر

تكييف هواء اتوماتيك

اضاءه داخليه خفيفة

نظام صوتى بشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 8.25بوصة

مقاعد رياضيه مريحة من القماش Le Mans

& USB 2

مصابيح  LEDاماميه كامله

عدد  4سماعات

مصابيح خلفية LED

بلوتوث (موبايل & نظام صوتى)

اطار المرايه باللون االسود االمع FR
اكصدامات و شبك أمامي رياضي مع شعار FR

محدد السرعة
التحكم في مسافة الركن الخلفي
زجاج عازل للحرارة ألمامي بالنوافذ الجانبية والخلفية
نوافذ كهربائية اماميه وخلفية
قفل مركزي بجهاز بريموت كنترول
مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيا
عجلة قيادة متعددة الوظائف
مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع يدوى
مقبض ذراع ناقل الحركة من الجلد
فتحات تهوية ديكورية بلون العسل
مسند ذراع مركزي خلفى قابل للطى
مقاعد مريحة من القماش Acero
مصابيح  LEDاماميه Eco
مصابيح اضاءه نهارية
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

.

