Seat Leon
71 366 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/6053954395
6053954395
10 km
1500 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kombi
5
5
Czarny
2019

WYPOSAŻENIE
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Centralny zamek
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja dwustrefowa
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Relingi dachowe
Światła LED
Tempomat aktywny
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Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Wielofunkcyjna kierownica

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!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leon ST Style 1.5 TSI 130 KM 6-biegowa manualna Start/Stop
Lakier: Midnight Black
----> WYPRZEDAŻ ROCZNIK 2019 < ---Cena katalogowa 83 122 zł
WYPRZEDAŻ 8000 PLN!
Cena przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupę zawodową 71 366 zł.*
Cena przy zakupie na osobę fizyczną 75 122 zł.*

Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dostępne
na
stronie
producenta
https://www.seat-auto.pl/samochody/nowy-leon-st/opis.html

pod

adresem:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort+
- Media System Plus z 8-calowym ekranem dotykowym, odtwarzaczem CD i 8 głośnikami
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Pakiet praktyczny: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu (automatyczne światła), automatyczna funkcja

Coming and
Leaving Home, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Pakiet zimowy (podgrzewane fotele)
• Dojazdowe koło zapasowe
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.

