Seat Leon
82 646 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

WYPOSAŻENIE

http://carsed.seat-auto.pl/samochody/6079237239
6079237239
10 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Niebieski
2020

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 WY-MARZONEGO? Zadzwoń do nas, znajdziemy
go za Ciebie!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nowy Leon Full LED 1.5 TSI 130 KM 6-biegowa manualna
Lakier Mystery Blue
----> Nowy Leon dostępny od ręki < --Cena katalogowa 93 090 PLN
Wyprzedaż 7 000 zł!!!
Cena przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupę zawodową 82 646 zł.*
Cena przy zakupie na osobę fizyczną 86 090 zł.*
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(at)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów
• Asystent pasa ruchu
• Czujniki parkowania z tyłu
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
• Zaczepy Isofix i Top Tether na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Isofix na fotelu
pasażera
• Pakiet Style Comfort*:
/ Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa
/ Podłokietnik z przodu
/ 2 x USB typu C z przodu i 2 x USB typu C z tyłu
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
• Pakiet praktyczny:
/ Czujnik deszczu
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
/ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
• System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY Go
• Media System+:
/ 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio FM
/ 2 x USB typu C z przodu
/ 7 głośników
/ Bluetooth®

• Full Link
• Pakiet Full LED (dotyczy tylko Leona Sportstourer)*:
/ Pełne przednie światła LED
/ Dynamiczne kierunkowskazy tylnych świateł
/ Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach
/ Funkcja świateł autostradowych
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
• 16-calowe felgi aluminiowe DESIGN
• Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:
/ Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów
/ Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25 cali
• Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Media System+
/ Asystent świateł drogowych Light Assist
/ Aktywny tempomat (ACC)
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• DAB (Digital Audio Broadcasting) funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
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.

