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Specifikace vozidla
01214-NB20042 

Tovární značka: SEAT 

Model: Arona FR 1.0 TSI 110k KJ75RX22 

Objem motoru: 999 ccm Barva vozu: Sapphire modrá 

Výkon kW/k:  81/110  Barva potahů: černá/modrá/červená 

Převodovka: 6-stupňová převodovka Kód barvy: N10E / BZ 

Číslo karoserie: Číslo komise: 

Palivo: Benzin 95 
Hodnota CO2 - kombinovaná (WLTP): 122 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 5,4 l/100km 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 109 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 4,8 l/100km 

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření. 

Poznámky: 

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH: 

Základní cena vozidla 526 900,-- 

Barva vozidla / obj. kód: Sapphire modrá / N10E 13 900,-- 

Zvláštní výbava / obj. kód: 
Akční paket Technology FR / P24 -25 400,--

- Full LED světlomety Plus
- paket Vision Plus
- paket Deluxe
- ambientní osvětlení výdechů klimatizace

Ambientní osvětlení výdechů klimatizace / PLI 1 500,-- 
Full LED světlomety Plus / PXX 15 500,-- 

- přední LED světlomety s automatickou dynamickou regulací
- charakteristický světelný podpis SEAT LED denního svícení

Paket Deluxe / WL7 7 900,-- 
- čalounění sedadel Dinamica velur/umělá kůže (černá)
- sportovní přední sedačky
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- kapsy na zadní straně sedadel
Paket Vision Plus / PCQ 19 500,-- 

- přední a zadní parkovací senzory
- parkovací asistent
- zadní parkovací kamera

Paket Winter / PW1 9 000,-- 
- vyhřívaná přední sedadla

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo / YW8 0,-- 
maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté prodloužené záruky 
výrobce. Prodloužená záruka je poskytována u všech autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu 
záručních podmínek stanovených výrobcem). 

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 568 800,-- 

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 

Karlovy Vary Dvory, dne: 10.02.2022 
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Sériová výbava vozu SEAT Arona FR 1.0 TSI 110k: 

- 17" kola z lehkých slitin Dynamic II

- pneumatiky 205/55 R17

- 2x ISOFIX + Top Tether

- pro sedadla vzadu

- Airbag řidiče a spolujezdce

- deaktivovatelný airbag spolujezdce

- Ambientní LED osvětlení interiéru

- Asistent rozjezdu do kopce

- Automatická dvouzónová klimatizace

Climatronic

- Barevné orámování výdechů klimatizace

- odstín červená Daring

- Bez předních mlhových světlometů

- Bezpečnostní šrouby kol

- pro kola z lehkých slitin

- Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Coming Home + Leaving Home funkce

- funkce prodlouženého zhasínání světel

- Černé čalounění stropu

- Čtecí lampičky vpředu

- Dekor palubní desky

- v odstínu matná šedá Cold Metal

- Dělená a sklopná opěradla zadních

sedadel

- Dešťový a světelný senzor

- automatické stěrače

- automatické světlomety

- Digitální příjem rádia (DAB)

- Dojezdové rezervní kolo

- včetně zvedáku a sady nářadí

- Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

- eCall

- funkce nouzového volání

- Elektricky ovládaná přední a zadní okna

- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná

vnější zpětná zrcátka

- Elektronická uzávěrka diferenciálu

na přední nápravě (XDS)

- Elektronický imobilizér

- Elektronický stabilizační systém ESC

- Front Assist

- systém sledování provozu před vozidlem

- funkce nouzového brzdění

- včetně detekce chodců a cyklistů

- Full LED přední světlomety

- Full Link

- Apple CarPlay (bezdrátový)

- Android Auto

- Hlavice řadící páky v kůži

- Chromované lišty oken

- Kontrastní lakování střechy a zrcátek

- černá Midnight

- šedá Magnetic

- bílá Candy

- Kotoučové zadní brzdy

- pro motorizace nad 100k

- Kožená manžeta ruční brzdy

- Kryty vnějších zrcátek v barvě střechy

- Lane Assist

- automatické udržování vozu v jízdním

pruhu

- LED osvětlení registrační značky

- Media System Plus 8,25"

- 8,25" barevný dotykový displej

- 2x USB-C

- handsfree Bluetooth

- 6 reproduktorů

- Osvětlení interiéru

- osvětlení prostoru pro nohy

- osvětlení středové konzole

- Ozdobné krytky středů kol

- s logem SEAT

- Paket Chrom v interiéru

- chromové prvky volantu a řadící páky

- Palubní počítač

- Podélné střešní nosiče - chromované

- Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo

maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka

se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté 

prodloužené záruky výrobce. Prodloužená

záruka je poskytována u všech

autorizovaných servisů SEAT a je v plném

rozsahu záručních podmínek stanovených

výrobcem).

- Přihrádky pod předními sedadly

- 1x držák, 1x uzavíratelný box

- Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko

- SEAT CONNECT

- online služba Safety & Service na dobu

10 let (online aktualizace softwaru,

personalizace nastavení vozu, privátní

mód, zákaznická péče apod.)

- služba Remote Access na dobu 1 roku

(vzdálený přístup k jízdním datům nebo

stavu vozidla, informace o poloze

zaparkovaného vozidla, upozornění v

případě aktivace alarmu apod.)

- SEAT Drive Profile

- individuální nastavení odezvy řízení a

plynového pedálu

- profily Comfort, ECO, Sport,

Individual 

- Senzor únavy řidiče

- Signalizace nezapnutých bezpečnostních

pásů

- Sluneční clony řidiče a spolujezdce

- s make-up zrcátky a držákem u řidiče

- Sportovní kožený multifunkční volant

- s perforovanou kůží Nappa

- zkosený

- s logem FR

- s pádly řazení pro DSG

- Sportovní nárazníky FR

- zadní nárazník s chromovanými

imitacemi koncovek výfuku

- Sportovní přední sedadla FR

- Stěrač zadního okna s ostřikovačem a

cyklovačem

- Středová loketní opěrka vpředu

- Systém sledování tlaku v pneumatikách

- Tempomat s omezovačem rychlosti

- Textilní čalounění sedadel

- Le Mans tmavě modrá/černá

tkanina/červené prošití

- Tmavá okna od B sloupku

- Tři hlavové opěrky vzadu

- výškově nastavitelné

- Tříbodové bezpečnostní pásy

- vpředu i vzadu

- Výbavová linie FR

- Výškově nastavitelná přední sedadla

- X1F

- Zadní LED světla

- Zadní parkovací senzory

- Zakrytí zavazadlového prostoru
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Obrázky 
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Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
  
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle 
dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu 
nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) 
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a 
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise 
CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
 



 
6/7 

 

Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik 
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Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává 
kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo 
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla. 
 
 


