Seat Alhambra II-2010
161 101 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

WYPOSAŻENIE

http://carsed.seat-auto.pl/samochody/6052699321
6052699321
10 km
2000 cm3
177 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Diesel
Minivan
5
7
Srebrny
2019

OPIS
CARSED – największy Dealer marki SEAT w Warszawie.
W stałej ofercie posiadamy około 150 samochodów dostępnych od ręki.
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane wszystkich marek.
Oferujemy również atrakcyjną ofertę finansowania zakupu samochodów (Kredyt/Leasing).
WŚRÓD PONIŻSZYCH AUT NIE ZNALAZŁEŚ SWOJEGO WYMARZONEGO? Zadzwoń do nas, znajdziemy
go za Ciebie!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Alhambra Xcellence 2.0 TDI 177 KM (130 kW) 6-biegowa automatyczna - DSG Start/Stop
Lakier White Silver
----> REZERWACJA<----Cena katalogowa 191 987 zł.
-----> RABAT 30 886 PLN! <-----Cena po rabacie 161 101 zł!
------> Już teraz kup to auto z pakietem Summer Edition za jedyne 999 zł!!*
• Belki dachowe
• Box dachowy
• Wykładzina bagażnika
Wartość pakietu 3 893 zł, oszczędzasz 2 894 zł. < -----Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Dostępne na stronie producenta pod adresem https://www.seat-auto.pl/samochody/alhambra/opis.html
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort +:
- Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe
- Asystent parkowania
- Asystent świateł drogowych
- Asystent monitorowania drogi
- Pakiet technologiczny:
/ gniazdko 230V
/ funkcja obniżania lusterka bocznego od strony pasażera
- Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli
- Pakiet Cargo:
/ siatka zabezpieczająca bagaż (pionowa)
/ pakiet ułatwiający aranżację przestrzeni bagażnika
/ siatka zapobiegająca przemieszczaniu się przedmiotów w bagażniku podczas jazdy
• Trzeci rząd foteli 2+3+2
• Alarm
• Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika
• Full Link
• 18-calowe felgi aluminiowe AKIRA

• Zestaw naprawczy do opon
• 1 fotelik dziecięcy zintegrowany w zewnętrznym fotelu w drugim rzędzie siedzeń
• Składany hak holowniczy elektrycznie odblokowywany
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1
kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W celu sprawdzenia zgodności oferty
oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt.*

