Seat Ateca VER-2-0-TSI-FRSTART-STOP-4DRIVE-DSG
152 325 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/6058396958
6058396958
10 km
1984 cm3
190 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV
5
5
Czarny
2019

WYPOSAŻENIE
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ABS
Alufelgi
Asystent parkowania
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Dach panoramiczny
Elektrycznie ustawiane lusterka
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
Poduszka powietrzna kierowcy
Radio fabryczne
Wielofunkcyjna kierownica
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

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!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ateca FR 2.0 TSI 190 KM 7-biegowa automatyczna - DSG 4Drive Start/Stop
Lakier Crystal Black
Rok produkcji 2020
REZERWACJA!!!
--------> AUTO DOSTĘPNE OD RĘKI < ------Cena katalogowa 165 672 zł
RABAT 7 000 PLN !!!*
Cena przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupę zawodową 152 325 zł.*
Cena przy zakupie na osobę fizyczną: 158 672 zł.*
*Cena obowiązuje do wyczerpania zapasów lub odwołania promocji.
☎ Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
694 - 879 - 714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Dostępne na stronie producenta pod adresem https://www.seat-auto.pl/samochody/suv-ateca/opis.html

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort+
- Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
- Beats Sound System: System audio klasy premium o mocy 300W ze wzmacniaczem, subwooferem i 9.
głośnikami
- Full Link
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Alarm z funkcją SAFE
• Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika z systemem KESSY
• Pakiet wspomagania jazdy Comfort Assistant Plus:
- Asystent świateł drogowych
- Asystent pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent jazdy w korku
- Inteligentny asystent bezpieczeństwa
- Aktywny tempomat (ACC)
- System monitorowania martwego pola z funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego
• Elektrycznie otwierany dach panoramiczny
• Podgrzewana przednia szyba
• System kamer 360 z widokiem z góry
• 19-calowe felgi aluminiowe EXCLUSIVE 36/2 MACHINED
Zdjęcia auta przedstawione w ogłoszeniu, są zdjęciami przykładowymi przedstawiającymi faktyczny
wygląd auta.
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.

