Aluminijasta platišča
2019/2020
SEAT aluminijasto platišče 17˝
Ibiza

SEAT aluminijasto platišče 18˝
Ibiza

Črna

Črna

6F0071497

231,29 €

6F0071498

261,59 €

Črna mat
6F0071498D 1OV

274,10 EUR

SEAT aluminijasta platišča 17˝
Toledo

SEAT aluminijasta platišča 18˝
Arona

Črna

Črna

6JA071497A 041

Titan
6JA071497

261,59 €

261,59 €

SEAT Cup-Racer-Stil 18˝
Leon
Črna
5F0071498C 041

Srebrna
5F0071498C 1BC

6F9071498

231,29 €

Črna mat
6F9071498D 1OV

SEAT Performance Pack 19˝
Leon
Črna

291,89 €

5F0071490A KT 2

332,29 €

Na voljo tudi v:

Rdeča
291,89 €

251,49 €

5F0071490A 0X1

Oranžna
5F0071490A RJ8

480,78 €
392,89 €

SEAT Aneto 19˝
Ateca

SEAT CUPRA Ateca 19” Copper Wheel
CUPRA Ateca

Črna 575071499 041
Crossover Srebrna 575071499 1BC
Connect Modra 575071499 SR5

Koper, črna
5F9071499A HPN

392,83 €

Na voljo tudi v:

Emocion Rdeča
Samoa Oranžna
352,49 €

575071499 S3H
575071499 X2U

Z ustreznimi platišči stilsko in varno na pot.
Dajte svojemu vozilu nezamenljiv športni videz. Zgornja aluminijasta platišča poleg
individualnega dizajna odlikujeta tudi visoka kakovost in udobna vožnja. Pri zmanjševanju
hitrosti, se masa vozila zmanjša, pri čemer se vozne lastnosti in odzivnost občutno izboljšata.
Te okoliščine lahko pozitivno vplivajo na porabo goriva in zavorne lastnosti vozila. Za več
informacij o platišč in podrobnosti glede omejitev uporabe pri določenih modelih,
se obrnite na svoj pooblaščeni SEAT servis.

Praktična dopolnilna
oprema

SEAT set zaščitnih vreč,
4 kosi
• za komplete koles do
max. 18 col
• vključno s praktičnimi držali
za prenašanje
• idealno za transport in
skladiščenje koles
000071770 C

SEAT komplet čepov
• 5 okrasnih pokrovov izdelanih
iz aluminija
• z logotipom znamke SEAT
000092782 A

7,56 €

38,28 €

Čistilni set za zimo SEAT

Strgalo za led z metlo SEAT

• čistilo za steklo (300 ml)
• čistilo za platišča (300 ml)
• odmrzovalec stekel (300 ml)
• strgalo za led
• krpa za čiščenje iz
mikrovlaken

s teleskopsko nastavljivim vratom
do 125 cm dolžine

000071980BPADA

15,27 €

26,08 €

Vse cene so priporočene maloprodajne cene v € in vključujejo 22 % DDV. Izdelki so na voljo v pooblaščeni servisni mreži SEAT v Sloveniji.
Ponudba velja do 31.. 3. 2020 oz. do razprodaje zalog. Zaradi stalnega izpopolnjevanje prodajnega programa si pridržujemo pravico do
sprememb komercialne ali tehnične narave. Fotografije so simbolične. Dodatna priprava in montaža nista vključeni v ceno. Prikaz ustreznosti
platišč glede na model vozila služi kot groba orientacija. Vsa platišča in pnevmatike, ki niso navedene na potrdilu o skladnosti vozila ali COC
dokumentu, se smatrajo kot predelava vozila in jih je potrebno vpisati v potrdilo o skladnosti vozila med predelave.
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

