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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

НЕПОСРЕДЕН И 
РАЦИОНАЛЕН ЗА АКЦИЈА 

Шестстепениот менувач со DSG систем сместен во 
2,0 TDI 140кс дизелски мотор на Toledo овозможува 
возењето да биде удобно и да одговара на сите 
барања. Ваквиот менувач и 16-вентилската глава ја 
оптимизира моќта и ја засилува спортската природа. 
Toledo е автомобил кој на возачот му овозможува 
избор од 4 различни мотори. Во срцето на TDI е се-
лективната пумпа за вбризгување, која е поставена 
на секој цилиндер, како и електронско контролирано 
вбризгување на горивото, со што се овозможува 
силен вртежен момент, што не е карактеристично за 
другите дизели. 

Автомобилот SEAT Toledo е дизајниран за да го 
сме ни вообичаениот начин на производство и ди-
зајн на возила. Моќниот мотор и агресивното лице 
не можат да го скријат спортскиот карактер, фи зич-
ката става и финално обликуваниот атлетски изглед, 
со оптимална подготвеност. 

Новиот Bluetooth комуникациски систем сместен 
во инструмент таблата на возачот, им обезбедува на 
патниците и на возачот директен контакт со секого и 
секаде. Дигиталниот дисплеј на инструмент таблата 
дава прегледна информација и овозможува мо мен-
тен пристап до телефонските податоци. Патот лесно 
се пронаоѓа со користење на onboard навигациски 
систем. 
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Новото Toledo го дефинира модерното лице на 
класичен семеен автомобил.  Комбинирајќи ја моќ-
ната технологија и неконвенционалниот дизајн, со 
невообичаената просторност и функционалност, 
овој автомобил ја означува пресвртницата на SEAT-
трета генерација на Toledo, притоа нудејќи доволно 
слобода, перформанси и личен израз за секој жи-
вотен стил на возење. 

Дизајнот на SEAT Toledo нуди возбудлива форма и  
функција. Автомобилот има пет седишта, возачко се-
диште кое се подесува по висина и во лумбалниот 
дел, при што се обезбедува најудобна можна по зи-
ција при возење. Toledo има исклу чи телна прос тор-
ност и флексибилност што може мо ментно да ја обез-
беди секоја комбинација на седење и сместување. 
Задните наслони на седиштата се целосно спуштени, 
со што истовремено се создава товарен дел кој ќе 
одговори на сите потреби при транспорт. Оптими-
зацијата на внатрешниот простор со револу цио нер-
ната нова задна мултифункциска кутија овозможува 
Toledo да ја засили својата пре познатлива прак тич-
ност. 


