
Фото автомобіля

Параметри автомобіля
Назва моделі SEAT Ibiza GP2 Reference
Тип кузова хетчбек
Двигун 1,0 MPI / 75 к.с. / бензин
Об'єм двигуна 999
КПП механічна
Привід передній
Двері 5
Чиста вага 1089
Повна маса 1600

Додаткові параментри
Дата вилучення 12.11.2016
Рік виготовлення 2016
Номер шасі VSSZZZ6JZGR099614
Дата першої реєстрації 11.05.2016
Ціна нового автомобіля 16 362 USD 
Колір "Білий лак ""White""" (B4B4)
Кількість місць 5
Пробіг 7 906 км

Комлектація 
Центральний замок з дистанційним   керуванням
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням   та обігрівом
Механічний кондиціонер "Climatic"

Патрубок випускної системи, одинарний,   прихований
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
Бортовий інструмент та домкрат
XDS (for engines > 100HP)
Бампери в колір кузову
Система "ISOFIX" + система кріплення   верхньої частини 2 дитячих крісел Top   Tether, що встановлюються на задньому   сидінні (1+1)
Підголівники на передніх і задніх   сидіннях (2), що регулюються за висотою
Пластикові вставки в панелях передніх   дверей
Заднє сидіння складне (нероздільне)
Ремені безпеки з 3-точковим кріпленням
Центральний замок
Електросклопідйомники передніх дверей
Макіяжні дзеркала ліворуч і праворуч у   сонцезахисних дашках
Фронтальна подушка безпеки для водія
Зовнішні дзеркала з механічним   регулюванням
Денне світло фар (галогенові фари)
Задній спойлер з третім стоп-сигналом
Рульова колонка, що регулюється за   вильотом та нахилом
Відділення для рукавичок з освітленням   (об єм 10,7 л)
Сидіння водія, що регулюється за   висотою (механічно)
Відділення для зберігання на передніх   дверях
Кермо та важіль КПП у поліуретановому   виконанні
Килимки текстильні, 4 шт.
Електронна система курсової стійкості   (ESP) EBD EBA
Multicollision Brake
Система попередження про різке   гальмування (включення аварійної   світової сигналізації та переривчастий   режим роботи стоп сигналів)
Ручки зовнішних дверей чорного кольору
Корпуси зовнішніх дзеркал чорного   кольору
Розетка 12V та 2 передніх + 1 задній   підстаканники
Одинарна оптика фар головного   освітлення, галогенні фари
Два ключі, нескладні
Передній стельовий ліхтар та ліхтар   освітлення багажника
Система нагадування про непристебнутий   ремінь безпеки водія
Сталеві диски, шини 175/70, R 14
Комфортна підвіска для поганих дорожніх   умов
Подушка безпеки переднього пасажира з   можливістю деактивації
Запасне колесо малорозмірне, R"14
Комфортні передні сидіння

Стандартні опції


