Seat Leon III-2012
88 547 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/6048764202
6048764202
10 km
1400 cm3
150 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Benzyna
Kompakt
5
5
Niebieski
2018

WYPOSAŻENIE

OPIS
Leon 5D Xcellence 1.4 TSI 150 KM 6-biegowa manualna START/STOP
Lakier: Mystery Blue
Cena katalogowa 95 547 zł. Wyprzedaż 7 000 zł*
Cena nie zawiera, akcesoriów, które występują na zdjęciach.
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694-879-714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego
• 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
• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
• Podłokietnik z przodu
• 17-calowe felgi aluminiowe Dynamic 30/1
• 16-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
• Gniazdo 12V w bagażniku
• Bluetooth
• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
• Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego
• System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach
• Zamykany schowek pod fotelem kierowcy, kieszeń w oparciu przednich foteli
• Sportowe przednie fotele wykonane w połączeniu tkaniny i skóry ekologicznej
• 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
• Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych; pełne tylne światła LED
z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED; światła do jazdy dziennej LED; przednie światła
przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
• 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, rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach
• Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: oświetlenie bagażnika w technologii LED; lampki LED do
czytania z przodu; oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED;lampki LED przy osłonach
przeciwsłonecznych; diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów; podświetlanie
schowka w desce rozdzielczej w technologii LED
• Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu (automatyczne światła); automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home; automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne
• Lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie bagażnika, oświetlenie schowka w desce rozdzielczej,
oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru
• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy
• Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio FM z CD/MP3/WMA; złącza SD, Aux-in; 2
x USB z obsługą urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń; 8 głośników; Bluetooth
(strumieniowe przesyłaniemuzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych); funkcja rozpoznawania mowy i
sterowania głosem
• 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)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort+: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu; Pakiet zimowy (podgrzewane fotele); Asystent
świateł drogowych; Asystent pasa ruchu;
• Aktywny tempomat (ACC) z Systemem kontroli odstępu

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

