Seat Leon VER-1-0-ECOTSISTYLE-START/STOP
60 999 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/6058697959
6058697959
18608 km
999 cm3
115 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Srebrny
2019

WYPOSAŻENIE

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 Style 1.0 TSI 115 KM 6-biegowa manualna Start/Stop
Lakier: Urban Silver
AUTO DEMONSTRACYJNE Z 5 LETNIĄ GWARANCJĄ URUCHOMIONĄ 30.04.2019
Przebieg na dzień 28.05.20: 18608 km
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(at)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Tempomat
• ESC z ABS, ASR i EBA
• XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
• Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
• Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Komputer pokładowy (ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz pojazdu)
• Rozbudowana tablica przyrządów z elementami w kolorze chromu i monochromatycznym ekranem 3,5"
TFT
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i tyłu
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota
(3 przyciski)
• Światła do jazdy dziennej LED
• Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
• 16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 30/2
• Zestaw naprawczy do opon
• Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
• Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
• Podłokietnik z przodu

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)
• Full Link
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.

