Seat Leon III-2012
66 500 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://carsed.seat-auto.pl/samochody/6039071747
6039071747
10 km
1400 cm3
125 KM
Manualna
Benzyna
Kombi
5
5
Srebrny
2017

WYPOSAŻENIE

OPIS
SEAT Leon ST Style 1.4 TSI 125KM 6-biegowa manualna START/STOP
Lakier Urban Silver
Przykładowe zdjęcia. Auto do obejrzenia w salonie na ul. Łopuszańskiej 72
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(at)carsed.pl
☎ 694-879-714
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2017, rabat 14 000 zł. Auto fabrycznie nowe.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia
• ESC z ABS, ASR i EBA
• Gniazdo 12V z przodu

• Relingi dachowe w kolorze srebrnym
• XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Tempomat, funkcja rekomendacji zmiany biegów
• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
• Podłokietnik z przodu
• 16-calowe felgi aluminiowe Design 30/2
• 16-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
• Gniazdo 12V w bagażniku
• Przednie fotele typu Comfort
• Bluetooth
• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Elektromechaniczny hamulec postojowy z
Asystentem
podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
• Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
• Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego Przednie światła przeciwmgielne z funkcją
doświetlania zakrętów
• System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach
• Zamykany schowek pod fotelem kierowcy, kieszeń w oparciu przednich foteli
• Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy) z
dezaktywacją
poduszki powietrznej pasażera
• Roleta bagażnika, podwójna podłoga bagażnika oraz przegroda oddzielająca schowki z obu stron
bagażnika
• Składana i dzielona tylna kanapa, oczka do zabezpieczania przedmiotów przewożonych w bagażniku,
funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
• Lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie bagażnika, oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota
(3 przyciski)

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1
kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

