Seat Tarraco VER-2-0-ECOTSI-XCELLENCE-STARTSTOP-4DRIVE-DSG
155 000 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/6078815318
6078815318
10 km
1984 cm3
190 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV
5
5
Czarny
2020

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!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tarraco Xcellence 2.0 TSI 190 KM 7-biegowa automatyczna - DSG 4Drive
Lakier Deep Black

ROCZNIK 2020 DOSTĘPNY OD RĘKI
----> OFERTA SPECJALNA < ---Cena katalogowa 181 536 zł
WYPRZEDAŻ 26 536 PLN!
---->Cena po rabacie: 155 000 PLN< ---Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
• SEAT Drive Profile dla aut z napędem 4Drive:
/ 6 profili jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę reakcji silnika,
wspomagania kierownicy oraz
przełożeń skrzyni DSG oraz dwa profile jazdy w utrudnionych warunkach drogowych SNOW i OFF-ROAD
/ Progresywne wspomaganie układu kierowniczego
• Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
• Kamera cofania
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
• Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa Climatronic
• System rozpoznawania zmęczenia
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
• Pakiet praktyczny:
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
• Pakiet EASY ACCESS :
/ System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
/ Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika

/ Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
• Pakiet zimowy:
/ Podgrzewane przednie fotele
/ Podgrzewane zewnętrzne fotele w drugim rzędzie siedzeń
/ Podgrzewanie płynu w spryskiwaczach
• Navi system:
/ Nawigacja satelitarna z mapami Europy
/ 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio FM z CD/ MP3/ WMA
/ Złącza SD, Aux-in
/ 2 x USB z obsługą urządzeń Apple z przodu i 1 x USB z tyłu do ładowania urządzeń
/ 8 głośników
/ Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych)
/ Rozbudowana funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
• Full Link
• Pakiet Full LED:
/ Pełne przednie światła LED
/ Połączone pełne tylne światła LED
/ Światła do jazdy dziennej LED
/ Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
/ Dynamiczne kierunkowskazy LED z tyłu
• 19-calowe felgi aluminiowe EXCLUSIVE 37/1 w kolorze srebrnym i czarnym
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Dojazdowe koło zapasowe
• Pakiet wspomagania jazdy COMFORT ASSISTANT PLUS:
/ Asystent świateł drogowych
/ Aktywny tempomat (ACC)
/ System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist,
/ System ochrony pasażerów podczas dachowania Rollover Assist
/ System monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
/ Asystent jazdy w korku
/ System rozpoznawania znaków drogowych
/ Inteligentny asystent bezpieczeństwa
• Alarm z funkcją SAFE
AUTO Z FABRYCZNĄ GWARANCJĄ DO 27.09.2025. AUTO NOWE ZAREJESTROWANE NA DEALERA BEZ
PRZEBIEGU.
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.*

