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SEAT Ibiza

Modeļa kods Dzinējs Jauda
kW/Zs

Transmisija Cena
EUR ar PVN

 REFERENCE  

KJ11PV 1.0 MPI 59 / 80 MAN-5 14 150

 STYLE  

KJ12CV 1.0 EcoTSI 70 / 95 MAN-5 15 390
KJ12KX 1.0 EcoTSI 85 / 115 MAN-6 15 930
KJ12KZ 1.0 EcoTSI 85 / 115 DSG-7 17 090
KJ12GV 1.6 TDI 70 / 95 MAN-5 17 640

 FR  

KJ15KX 1.0 EcoTSI 85 / 115 MAN-6 17 680
KJ15KZ 1.0 EcoTSI 85 / 115 DSG-7 18 920

MPI – Tiešās iesmidzināšanas benzīna dzinējs   MAN – Manuālā pārnesumkārba
TSI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs DSG – Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
TDI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs

tālr. +371 671 462 55, info@autobrava.lv 
www.autobrava.lv, facebook.com/autobravalv

Autobrava, SIA 
Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Cena uzrādīta ar PVN 21%, tajā nav iekļauta reģistrācijas un CO² nodokļa izmaksas.
• Šī cenu lapa ir izdota 23.05.2019, visas iepriekš izdotās konkrētā modeļa cenu lapas nav spēkā.
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EKSTERJERS

Metāla diski "Urban 20/1" 5.5J x 15 
∙ Riepas 185/65 R15
∙ Dekoratīvas disku uzlikas

●

Vieglmetāla diski "Enjoy 20/1" 5.5J x 15
∙ Riepas 185/65 R15

●

Vieglmetāla diski "Dynamic 20/2" 7J x 17
∙ Riepas 215/45 R17

●

Melni durvju rokturi un ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ●

Krāsoti durvju rokturi un ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ● ●

Bamperi virsbūves krāsā ● ●

FR dizaina bamperi ●

Trapecveida dizaina elementi aizmugurējā bamperī ●

LED dienasgaismas ● ●

SEAT Full LED priekšējie lukturi
∙ Pilnībā LED priekšējie lukturi
∙ Automātiska lukturu augustuma pielāgošana

●

Priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju ●

LED aizmugurējie lukturi ●

Karstumaizturoši un tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs ●

INTERJERS

Auduma "Acero" sēdekļu apdare ●

Auduma "Orgad" sēdekļu apdare ●

Auduma "Sound" sēdekļu apdare ●

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi ● ● ●

FR sportiski priekšējie sēdekļi ●

Multifunkciju stūre ● ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ●

Perforētas ādas apdares sportiska multifunkciju stūre ar FR logotipu ●

Ādas apdares ātrumpērslēga sviras rokturis ● ●

Ādas apdares rokasbremzes svira ● ●

Centrālais elkoņbalsts priekšā ● ●

LED komforta apgaismojums priekšējās durvīs ● ●

Nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne (nedalīta) ●

Dalīta, nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne ● ●

DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ● ●

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā ● ● ●

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē ● ●

Brīdinājums par riepu spiediena izmaiņām ● ● ●

Brīdinājums par vadītāja nogurumu "Rest Assist" ● ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā ● ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams) ● ● ●

SEAT Ibiza
Standarta aprīkojums
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DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS (turpinājums)

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ● ●

Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām ● ● ●

Automātiska pēcsadursmes bremzēšanas sistēma (Multi-collision brake) ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem ● ● ●

Riepu remontkomplekts (kompresors, putas) ● ● ●

MULTIMEDIJI  UN SAVIENOJAMĪBA

Borta dators ● ● ●

Mediju sistēma ar 6.5 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu ● ● ●

Bluetooth brīvroku sistēma ● ● ●

AUX-IN un USB ligzda ● ● ●

4 skaļruņi ●

6 skaļruņi ● ●

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Centrālā atslēga ar pulti ● ● ●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā ● ●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē ●

Kruīza kontrole ● ● ●

Gaisa kondicionētājs ● ● ●

Priekšējo sēdekļu apsilde ● ● ●

Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana ● ● ●

Apsildāmas vējstikla apskalošanas sprauslas ● ● ●

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ● ●

Braukšanas režīmu iestatīšana "SEAT Drive Profile selection" ●

GARANTIJA

Ražotāja garantija - 5 gadi / 100 000 km ● ● ●

SEAT Ibiza
Standarta aprīkojums
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VIRSBŪVES KRĀSA

Standarta krāsa O ● ● ● 0

Pamata krāsa P 202

Metāliska krāsa M 543

Speciālā krāsa C 656

RITEŅU DISKI /  RIEPAS

Vieglmetāla diski "Design 20/1" R16
∙ Vieglmetāla diski 6.5J x 16
∙ Riepas 195/55 R16 V

PJN 605

Vieglmetāla diski "Performance 20/1" R18
∙ Vieglmetāla diski 7J x 18
∙ Riepas 215/40 R18

PUK 404

Rezerves ritenis, uzgriežņu atslēga un domkrats PG1 52

Mazizmēra rezerves ritenis (R15), uzgriežņu atslēga un domkrats PG4 52

Mazizmēra rezerves ritenis (R18), uzgriežņu atslēga un domkrats 
(tikai ar PNB)

PG6 52

DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē PAK 254

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē PK2 404

Atpakaļskata kamera, stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē PCK 530

Pakotne "Easy Driving"
∙ Adaptīvā kruīza kontrole
∙ "Keyless" bezatslēgas piekļuve un dzinēja iedarbināšana 
(var būt nepieciešms pievienot WAS)

PQA / 
PQB

454

GAISMAS

Priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju PWD ● 193

SEAT Full LED priekšējie lukturi
∙ Pilnībā LED priekšējie lukturi
∙ Automātiska lukturu augustuma pielāgošana

PXX 601

MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA

Navigācijas sistēma
∙ 8-collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ 2 USB ligzdas
∙ CD/MP3/WMA atskaņošana

RN1 682

Digitāls mērinstrumentu panelis "SEAT Digital Cockpit"
∙ Pielāgojami informācijas režīmi

PFK 346

Beats Audio skaņas sistēma
∙ 300W skaņas pastiprinātājs
∙ 6 skaļruņi
∙ Zemo frekvenču skaļrunis

PNB 454

Connectivity Box
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim (Qi standarts) centrālajā konsolē

PB2 202

SEAT Ibiza
Papildaprīkojums
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MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA (turpinājums)

SEAT Full Link viedtelefona integrācija
∙ Viedtelefona informācijas attēlošana ekrānā viduskonsolē
∙ Saderība ar Google Android Auto un Apple CarPlay
∙ Pieejamība atkarīga no viedtālruņa versijas, kā arī pakalpojumu un aplikāciju pieejamības konkrētā 
valstī

PML 172

KLIMATS

Komforta pakotne
∙ Automātiska 2-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic
∙ Lietus sensors
∙ Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana
∙ Coming & Leaving Home funkcija
∙ Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis
∙ Elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

PHA 555

Karstumaizturoši un tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs PCO ● 254

INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI

Dinamica® sēdekļu apdare
∙ Dinamica® mikrošķiedras apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare sēdekļu sānos un uz mērinstrumentu paneļa

PL7 454

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Ražotāja signalizācija WAS 193

"Reference" pakotne
∙ Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē
∙ Dalīta, nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne

PE7 107

Bagāžas nodalījuma grīda ar regulējamu augstumu PFP 197

Cigarešu aizsmēķētājs un pelnu trauks PFU 31

DIZAINA UN SPORTA PAKOTNES

Pakotne "Red pack"
∙ Sarkanas krāsas priekšējie bremžu suporti
∙ Drošības jostas ar sarkanas krāsas izšuvumu
∙ Melna griestu apdare

PRQ 372

Sporta pakotne
∙ Vieglmetāla diski "Performance 20/1" R18, riepas 215/40 R18
∙ Regulējami amortizatori (Comfort un Sport režīmi)

PZD 656

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Pagarinātā garantija - 5 gadi / 150 000 km YW9 291

SEAT Ibiza
Papildaprīkojums


