Seat Ibiza VER-1-0-TSI-FRSTART-STOP-DSG
80 660 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/6076870321
6076870321
10 km
999 cm3
115 KM
Automatyczna
Benzyna
Auta miejskie
5
5
Szary
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!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ibiza FR 1.0 TSI 115 KM 7-biegowa automatyczna - DSG Start/Stop
Lakier Magnetic Tech
----> WYPRZEDAŻ ROCZNIK 2019 < ---Cena katalogowa 88 021 zł
WYPRZEDAŻ 4000 PLN!
Cena przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupę zawodową 80 660 zł.*
Cena przy zakupie na osobę fizyczną 84 021 zł.*
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/nowa-ibiza/opis.html
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort+
- Pakiet Full LED:
/ Pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych
/ Tylne światła LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED
/ Światła do jazdy dziennej LED
/ Oświetlenie konsoli centralnej oraz przestrzeni na nogi z przodu"
- Pakiet Spring:
/ Automatyczna klimatyzacja Climatronic z funkcją AirCare
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
/ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
/ Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne"
- Przyciemniane szyby z tyłu
• Elektrycznie sterowane szyby z tyłu
• Podwójna podłoga bagażnika
• Czujniki parkowania z tyłu i przodu

• Kamera cofania
• Full Link
• Navi System
- Nawigacja satelitarna z mapami Europy
- 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Radio CD
- Złącza 2 x USB, SD, Aux-in
- 6 głośników
- Bluetooth
- Sterowanie głosem
• Podłokietnik z przodu
Auto posiada fabryczną gwarancję do 17.07.2025.
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.

