Seat Ibiza VER-1-0-EVOREFERENCE-START-STOP
45 000 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/6072325878
6072325878
12435 km
999 cm3
80 KM
Manualna
Benzyna+LPG
Auta miejskie
5
Biały
2018

WYPOSAŻENIE
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ABS
Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Immobilizer
Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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Bluetooth
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
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!
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Ibiza Reference 1.0 MPI 80 KM 5-biegowa manualna z instalacją LPG firmy BRC
Lakier Candy White'
Samochód z autoryzowanego salonu z niewielkim przebiegiem 12 435 km oraz fabryczną gwarancją do
12.12.2023 !!!
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
• Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Poduszki powietrzne kurtynowe
• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
• Podstawowa tablica przyrządów z komputerem pokładowym
• Media System Colour
/ 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio
/ Złącza USB, SD, Aux-in
/ 4 głośniki
/ Bluetooth
/ Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
• Podwójne reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
• 15-calowe felgi stalowe URBAN 20/1 (185/65 R15 88H)
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Składana tylna kanapa
• Wielofunkcyjna kierownica z tworzywa sztucznego
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Czujniki parkowania z tyłu
• Pakiet wspomagania jazdy
/ Tempomat z ogranicznikiem prędkości
/ System wykrywania zmęczenia
• Koło zapasowe
• Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
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.

