Leon XCELLENCE 1.5 TSI
Cod autovehicul JAQ627
Pret
Leon XCELLENCE 1.5 TSI

Pret total

25.589,76 €

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite
vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP
înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de
CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile
de consum și emisii, precum și elementele care inﬂuențează aceste valori pot ﬁ obținute accesând pagina de internet https://www.seat.ro/despre-seat/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de
vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt inﬂuențate și de conduita în traﬁc și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu,
condițiile de vreme sau condițiile de traﬁc). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot
modiﬁca parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii
CO2 pentru modelul conﬁgurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor ﬁ inscrise in în certiﬁcatul de conformitate furnizat la
momentul livrării vehiculului.
Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot ﬁ obținute la dealerii autorizați.
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Motor
1498 cmc Tractiune Fata Manuala, 6 trepte
Putere 110 kW / 150 CP
Benzina:
Consum combustibil: 5,30 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 121 g/km
Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 121 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0183 g/km

Vopsea exterior
grau

Gri (Magnetic Tech)

Sitzbezug
Culori interior: Gri
Bord: Negru
Mocheta: Negru
Tapiterie Gri
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655,69 €

Dotari
ESC (sistem pentru controlul
stabilitatii)
Centuri de siguranta in 3 puncte pentru
toate locurile
Inchidere centralizata cu telecomanda
si Kessy Go (pornire motor fara cheie)
Airbag-uri frontale pentru sofer si
pasager, cu posibilitate de dezactivare airbag pasager
Airbag-uri laterale sofer si pasager cu
airbag-uri cortina
Airbag-uri laterale spate
Avertizare necuplare centuri de
siguranta pentru toate locurile
Climatronic 3 zone (sistem de
climatizare cu reglaj automat al temperaturii, individual pentru sofer, pasager,
bancheta)
Oglinzi exterioare pliabile electric,
cu functie de inclinare oglinda pasager
Cruise control adaptiv, cu limitator de
viteza (functie "follow to stop" pentru DSG)
Proiectoare ceata cu LED cu functie
cornering
Diferential electronic (XDS)
Volan sport multifunctional imbracat in
piele cu logo X, schimbator de viteze in piele
Bancheta spate cu spatar rabatabil
asimetric si cotiera centrala
Geamuri atermice/geamuri fumurii spate
si luneta
Cotiera centrala fata
Reglaj manual lombar pentru scaunele din
fata
Senzori parcare spate
Senzor de lumina si ploaie
Limitator de viteza
Volan reglabil pe inaltime si adancime
Servodirectie cu asistare variabila in
functie de viteza
Manere portiere in culoarea
caroseriei

Oferta 24.06.2021

Dotari
Covorase fata/spate din material textil
Trusa medicala de prim-ajutor, stingator
de incendiu, triunghi reﬂectorizant
Indicator optic pentru schimbarea
treptei de viteza
Fara carlig de remorcare
Roata de rezerva de dimensiuni reduse
Frane spate pe disc
Trusa de scule si cric
Frane fata pe disc
Bare de protectie in culoarea caroseriei
Sistem Isoﬁx si Top Tether pentru
ancorarea a 2 scaune de copii pe bancheta din spate, lateral
Reglaj manual pe inaltime pentru
scaunele din fata
Tetiere fata si spate (5)
Kessy (sistem acces si pornire/oprire
motor fara cheie)
Oglinda retrovizoare interioara cu
reglaj automat antiorbire
Buzunare in spatarele scaunelor fata
Airbag pentru genunchi sofer
Ornament cromat geamuri
Oglinzi in parasolare iluminate
Carcase oglinzi exterioare vopsite in
culoarea caroseriei
Lane Assist (sistem mentinere banda de
circulatie)
Imobilizator electronic
Digital Cockpit (tablou de bord digital
cu ecran TFT de 10.25")
Monitorizare presiune pneuri
Sistem Start&Stop cu recuperarea
energiei la franare
Light Assist (sistem asistare faza lunga
faruri)
Faruri Full LED "ECO"
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Dotari
Front Assist, cu functie de franare
automata in caz de urgenta si avertizare prezenta pietoni
Stergator luneta cu temporizare
Lumini pentru citit fata/ spate
Blocuri optice spate cu LED, coast to
coast
Fara sistem spalare faruri
Functie automata coming & leaving home
Mufa 12V in consola centrala fata
Nivel echipare Xcellence
Jante aliaj 17" Dynamic
Detector de oboseala
Anvelope 225/45 R17
Media System Colour
- Touch screen color cu diagonala de 8.25” (21 cm) - Radio cu tuner FM - 2xUSB-C in
fata - Bluetooth (sistem pentru conectare telefon mobil, streaming audio) - 6
difuzoare
Tapiterie din material textil
E-Call (serviciu de asistenta in caz de
urgenta)
DAB (Receptor Audio Digital)
Ornamente cromate in interior
Spatiu de depozitare sub scaunul
soferului
Iluminare ambientala LED (zona picioare
fata, zona conectivitate, torpedou)
DAB (Receptor radio digital)
SEAT Connect
- Safety & Service (servicii siguranta pentru 10 ani) - Remote access (servicii acces de
la distanta pentru 1 an)
Ornament cromat praguri iluminat
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Dotari optionale
Park Assist
/Sistem de parcare automata /Senzori de parcare fata si
spate cu aﬁsare pe display

367,71 €

Connectivity Box (sistem incarcare
wireless pentru telefoanele mobile si ampliﬁcator semnal
GSM)

193,97 €

Pachet Safe & Driving L
/Cruise Control Adaptiv /Exit Warning (avertizare traﬁc la
deschiderea usilor) /Light Assist (asistent faruri) /Side Assist
(asistent unghi mort) /Exit Assist (asistent marsarier) /Tra c
Sign Recognition (recunoastere semne de circulatie)

421,26 €

Lumini ambientale LED Wraparound
/consola centrala fata /portiera fata /torpedou /zona
picioare fata

290,36 €

Full Link
- MirrorLink™ (compatibil cu smartphone cu sistem de operare
Android, incepand cu MirrorLink 1.1) - Android Auto™
(compatibil cu smartphone cu sistem de operare incepand cu
Android 5.0) - Apple CarPlay™ (compatibil incepand cu
iPhone 5) (Aplicatii certiﬁcate pentru sistemele de operare
corespunzatoare pot ﬁ vizualizate si accesate pe ecranul
sistemului audio)

165,41 €

Pachet Iarna
- Scaune fata incalzite cu control separat - Volan incalzit

381,99 €

Cartograﬁe Europa cu MAPCARE

0,- €

SEAT Connect- Safety & Service

0,- €

SEAT Connect- Media & Internet

0,- €

Sistem Navigatie
/ Touch screen color cu diagonala de 10” (25.4 cm) / Radio
cu tuner FM / 2xUSB-C in fata si 2xUSB-C in spate (doar cu
functie incarcare) / Bluetooth (sistem pentru conectare
telefon mobil, streaming audio) / Comanda vocala (nu in
limba romana) / 7 difuzoare
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700,91 €

Date tehnice
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Tip motor

1.5 Benzina

Putere

110 kW 150 CP

Capacitate cilindrica

1498 cmc

Cutie de viteze

Manuala, 6 trepte

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

4

Numar scaune

5

Greutatea totala permisa

1870 kg

Masa pregatit de rulare

1330 kg

Consum combustibil combinat (Benzina)

5,30 l/100km

Emisii dioxid de carbon (CO₂) combinat

121 g/km

Emisii NOX

0,0183 g/km

Serie de sasiu

VSSZZZKLZMR089349

PERFECT LEASING
Finantare

Pret masina cu TVA

25.589,76 €

Durata

48 Luni

Avans procentual din pretul cu TVA al masinii

25 %

Avans in valoare absoluta

6.397,44 €

Kilometri/an

20000 km

Rata lunara leasing cu TVA

231,93 €

Prima lunara CASCO

90,20 €

Rate lunare CASCO gratuite

12

Service/Intretinere

SERVICE

17,43 €

Total

Rata lunara leasing cu TVA

231,93 €

Prima lunara CASCO

90,20 €

Rata lunara servicii cu TVA

17,43 €

Rata lunara totala cu TVA

339,56 €

Asigurare CASCO

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 3,99%, DAE total (ﬁnantare + asigurare) 9,94%, volum ﬁnantat 19192,32 EUR,
valoare total platibila 32615,8 EUR TVA inclus. Rata include TVA. Contractul de ﬁnantare implica si plata unui comision de analiza dosar de 297,5 EUR
TVA inclus. Bonusul ﬁnanciar implica obligativitatea incheierii asigurarii CASCO prin Porsche Asigurari. Aceasta oferta are caracter informativ, este
valabila pana la 30.06.2021 si se adreseaza persoanelor ﬁzice. Pentru o calculatie personalizata ﬁnala, va rugam sa va adresati unui dealer autorizat.
Oferta disponibila prin Porsche Leasing Romania IFN SA.
Stadiu 24.06.2021.
Mai multe informatii despre produsele Porsche Bank gasiti pe pagina www.porschebank.ro

Distribuitor
GERMAN TOP TRADING
BD. THEODOR PALLADY NR. 42B
032266 Bucuresti, Sector 3
+4021 3456 131
o ce@gttmotors.ro
https://gttmotors.ro/
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