
Моделска година 2023

  Ниво на опременост   Опис на моделот Модел код KW / KS Менувач CO2
(g/km комбин.) Гориво

STYLE 1.0 80 KJ12PV 59 / 80 5 степен, 
мануелен 117 - 132 бензин 18,276 € 1,130,394 ден.

Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена.

Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.

Цена до регистрација

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот SEAT партнер околу точната сериска, дополнителна опрема и крајната цена на Вашето возило. 
Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се извинуваме.
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Стандардна опрема

SEAT IBIZA

МОДЕЛСКА 2023 ГОДИНА

БЕЗБЕДНОСТ Style

6 воздушни перничиња (2 предни + 2 странични + 2 завеси) ●
Деактивација на совозачко воздушно перниче ●
ABS + ESP + EBA + XDS + RKA + TCS + EDS ●
Индикатор за притисок во пневматици ●
Front assist - Асистент при ризик од фронтален судар ●
Асистенција за задржување во лента на движење ●
Hill hold - помош при тргнување по нагорнина ●
Сигурносни појаси во три точки на задната клупа ●
Звучно предупредување за неврзани сигурносни појаси ●
iSOFiX и Top Tether закачалки за прицврстување на 2 детски седишта на задната клупа ●
Резервно тркало со стандардна големина, алат и дигалка ●

НАДВОРЕШНОСТ Style

Браници во боја на каросерија ●

Рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во боја на каросерија ●

Светла за магла ●
Алуминиумски фелни 15" Enjoy, гуми 185/65 R15 88H ●

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ Style

Централно заклучување со далечински управувач ●
Електрика на предни и задни стакла ●
Електрично подесување, загревање и склопување на странични ретровизори ●
Автоматски двозонски клима уред "Climatronic" ●
Media System Color: радио со 8.25" екран чувствителен на допир во боја, Bluetooth, 
USB, 6 звучници, App-Connect ●
Дигитален дисплеј ●
Темпомат ●
Детекција на замор ●
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување ●
Сензор за дожд и светло ●
Сензори за паркирање назад ●
FULL LED предни светла, LED дневни светла, LED задни светла, LED светло позади за 
осветлување на табличките, автоматско регулирање на висината на фаровите, 
амбиентално осветлување во пределот на нозете и централната конзола

●

ВНАТРЕШНОСТ Style

Подесување на управувачот по висина и длабочина ●
Кожен управувач, кожна рачка на менувачот и кожна рачна кочница ●
Мултифункционален управувач ●
Хромирани детали ●
Комфорни седишта ●
Прилагодување на возачко седиште по висина ●
Деллив наслон на задна клупа ●
● стандардна опрема
○ дополнителна опрема
 - не е достапно
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Моделска година 2023

Код Опис

Металик боја 548 € 33,904 ден.

Специјална црвена металик боја E1E1 664 € 41,049 ден.

Неметалик боја B4B4 204 € 12,626 ден.

P3C Сиви отвори за воздух 44 € 2,748 ден.

PB1 Бежичен полнач 204 € 12,626 ден.

PCK Камера со поглед наназад, предни и задни паркинг сензори 536 € 33,156 ден.

PCO Затемнети задни стакла 153 € 9,485 ден.

PFK Дигитална инструмент табла 350 € 21,619 ден.

PG6 Резервно тркало со намалени димензии за PJP 0 € 0 ден.

PJP Алуминиумски фелни машински обработени 16" Design 400 € 24,731 ден.

PK2 Сензори за паркирање, напред и назад со звучен сигнал и оптички приказ 410 € 25,348 ден.

PNB BEATS Audio sound system со 6 звучници и subwoofer сместен во резервното тркало во багажникот 
(задолжително со PG6) 459 € 28,413 ден.

PQN Без ознаки 0 € 0 ден.

PQS Keyless 459 € 28,413 ден.

PRP Подготовка за кука 135 € 8,370 ден.

PTC Сончев кров 838 € 51,844 ден.

PZ1 Мапи на Европа интегрирани на SD картичка без апдејт на мапи (само со ZN1) 0 € 0 ден.

PZ2 Мапи на Европа интегрирани на SD картичка со апдејт на мапи 3 години (само со ZN1) 123 € 7,580 ден.

ZN1 Навигациски систем 9.2", гласовни команди 637 € 39,379 ден.

WAS Алармен уред 194 € 12,000 ден.

PW1 Зимски пакет: греење на предните седишта со одделна контрола 404 € 24,977 ден.

YW5 Продолжена гаранција 4 години / 80.000 км 290 € 17,939 ден.

YW6 Продолжена гаранција 4 години / 120.000 км 319 € 19,724 ден.

Style

Дополнителна опрема

SEAT IBIZA

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4 
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 770
Тел. 02 26 03 771

office@porsche.com.mk
www.seat.mk

fb.com/SEATmacedonia


	IBIZA - MY22
	Standardna oprema Ibiza
	Dopolnitelna oprema Ibiza

