
LEON 5D FR 1.5 TSI 150 KS DSG 
Ниво на опременост FR
Зафатнина на моторот 1498 ccm
Моќност 110 kW (150 KS )
Менувач 7 степен автоматски
Седишта 5

Должина Х ширина х висинa 4386 x 1800 x 1442 mm
Волумен на багажник 380 l
Резервоар за гориво 50 l
Потрошувачка на гориво 5.0 /100 Km 
Eмисија на CO2: 115 g/km

СЕРИСКА ОПРЕМА
 » Систем за контрола на пролизгување ASR  
 » Систем  против блокирање на сопирачка ABS
 » Мало резервно тркало со алат и дигалка
 » Електрична паркирна кочница
 » Алуминиумски лајсни на праговите на предните врати
 » Деллива задна клупа со наслон за рака
 » Алуминиумски фелни 17” пневматици 225/45 R17 91W
 » Електрика на предни и задни стакла
 » 6 воздушни перничиња (2 предни + 2 странични + 2 
 » воздушни завеси)                                            
 » Асистент за задржување на лента  на возење ‑ Lane assist
 » Индикатор за притисок во пневматици
 » Комфорни предни седишта во текстил
 » Light assist ‑ Асистент за светла
 » Темпомат
 » 12 v приклучок напред
 » Детекција на замор
 » Дигитална инструмент табла
 » Автоматски клима уред “Climatronic”
 » Блокада на диференцијал XDS

 » Електрично прилагодување на надворешни  
 » ретровизори со грејачи и преклопување
 » Мултифункционален спортски кожен управувач
 » Систем за детски седишта на задна клупа и на предно 
 » совозачко седиште
 » Keyless entry+go = отклучување/заклучување и 
 » стартување на моторот без клуч
 » Деактивација на совозачко воздушно перниче
 » Наслон за рака напред
 »  Внатрешен хром пакет
 » Електрично прилагодување на надворешни  
 » ретровизори со грејачи и преклопување
 » Прилагодување на предни седишта по висина, лумбарна 
 » поддршка на предни седишта
 » LED задни светла
 » Борд компјутер
 » Media System Plus 8.25” екран во боја  чувствителен на 
 » допир, 6 звучници, USB, Bluetooth
 » Паркинг сензори, позади
 » Камера со поглед назад
 » Воздушно перниче за колена на возачот+Деактивација на 

совозачко воздушно перниче

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
PK5 Park assist:Помош за паралелно паркирање со предни и задни паркинг сензори
PMK SEAT Full Link (Mirror Link + Apple Car + Android Auto)
PSS Комфорен пакет   Сензор за светлост   Сензор за дожд внатрешен ретровизор со затемнување    
 Автоматски Coming & Leaving Home
PUK Алу фелни 18” Performance
PW1 Зимски пакет (Греење на предни седишта)
PXX Full LED технологија (LED предни фарови, LED дневни светла, LED задни стоп светла,  
 LED светлo за регистарска таблица назад)
PZ4 Карти на Европа со апдејт на мапи
ZN2 Навигациски систем: 10” екран во боја чувствителен на допир, 8 звучници, USB, Bluetooth, говорно давање наредби

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
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СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 29.300 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки 1.810.740 денари


