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Со цел да им се излезе во пресрет на 
барањата на потрошувачите, постојат ни-
за мотори кои ќе ги задоволат нивните 
потреби. Со сигурност тие се дел од нај-
модерната технологија и ја имаат це лата 
веродостојност по која SEAT е познат, а 
на вас останува да изберете еден во кој ќе 
се чувствувате најудобно: од оние 2 ви-
сокодинамични и сигурни бензински 
мотори  1,4 16В 55kw/75кс, 1,4 16В 74kw/
100кс - кои моментно забрзуваат - до три те 
квалитетни дизел мотори 1,9 SDi, 47kw/
64кс; 1,9 TDi 74kw/100кс; 1,9 TDi, 96kw/
130кс.

Новата Cordoba е резултат на силната заложба за по стиг-
нување единство на стилот и на елеганцијата на семеен ав-
томобил и соодветна атлетска градба на спортски седан. Не 
постои ништо толку привлечно колку што е моќта. Тоа прет-
ставува авторитет и во секој случај налага почитување. Фор-
мата зборува сама за себе и тоа било каде, во канцеларија, 
дома или на пат. Ако ја комбинирате моќта со нејзиното второ 
"јас", односно со стилот, можете да очекувате "бомбастични" 
резултати. SEAT Cordoba ја постигнува оваа комбинација. 

Она што се наоѓа под капакот на моторот нема да биде тол-
ку супериорно ако не се вклучени и дополнителните уреди, 
кои ја држат ситуацијата под контрола. SEAT го нуди она што е 
последно откритие во технологијата. Како дополнение на 
сервоуправувачот, кој доаѓа како стандарден, тука е и DSR 
системот со придушувачките елементи. Всушност, овој систем 
го поседува управувачкиот уред, во зависност од условите за 
возење, побрзо и полесно во и околу градот и цврсто кога сте 
надвор на автопат. Тоа што го добивате  е особено по до бру-
вање на чувствителноста на управувачот - што значи по го-
лема контрола, поголема доверба  и поголемо припојување 
кон свиоците.

Ергономски дизајнирана е името на висококвалитетната 
инструмент табла, ориентирана кон возачот. Сите инфор ма-
ции кои ви се потребни се презентирани едноставно, без 
непотребни додатоци. Изберете ја опцијата сензор за дожд, 
совршен сончев покрив (со сензор), Climatronic - клима уред 
за да ве одржува свежи, или навигациски систем кој треба што 
е можно подиректно да го олесни вашето патување. Вратите 
кај Reference содржат електрика на предните прозорци, до-
дека кај Stylance и на задните прозорци, кои се придвижуваат 
со еден допир. Профилираните седишта, подесувањето на 
висината и на длабочината на позицијата на управувачот е 
стандарден дел од опремата, така што вашата позиција на 
возење можете да ја подесите токму така како што сакате.  


