Seat Arona VER-1-0-TSI-FRSTART-STOP-DSG
102 245 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/6087393313
6087393313
10 km
999 cm3
110 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV
5
5
Czerwony
2021

WYPOSAŻENIE

/ Klimatyzacja automatyczna

OPIS
CARSED – największy Dealer SEAT-a w Warszawie. Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
wszystkich marek. Oferujemy również atrakcyjną ofertę ubezpieczeń i finansowania zakupu samochodów
(Kredyt/Leasing).
SPRAWDŹ POZOSTAŁE AUTA DOSTĘPNE OD RĘKI!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Arona FR 1.0 TSI 110 KM 7-biegowa automatyczna - DSG
Lakier Desire Red - dach w kolorze czarnym Midnight Black
-----> DOSTĘPNY OD RĘKI <----Cena przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupę zawodową 102 245 zł.*
Cena przy zakupie na osobę fizyczną 106 506 zł.*
Kontakt
Auta nowe
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski(AT)carsed.pl
☎ 694 - 879 - 714
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Tempomat
• Pakiet wpomagania jazdy S
/ System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów
/ Asystent pasa ruchu Lane Assist
/ Ogranicznik prędkości
/ Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
/ Funkcja rekomendacji zmiany biegów
• SEAT Drive Profile
• 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)
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Pakiet Spring
/ Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
/ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
/ Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Navi System
/ Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji
/ 9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio

/ 2x Złącze USB-C
/ 6 głośników
/ Bluetooth
/ Sterowanie głosem
/ WLAN
• Full Link
• Pakiet Full LED:
/ Pełne przednie reflektory LED z funkcją świateł autostradowych
/ Światła do jazdy dziennej LED
/ Tylne światła LED;
• Przyciemniane tylne szyby
• Podwójna podłoga bagażnika
• 17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC SPORT
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Vision Plus
/ Czujniki parkowania z tyłu i przodu
/ Asystent parkowania
/ Kamera cofania
• Pakiet schowków
/ podłokietnik z przodu (tkanina)
/ zamykany schowek pod fotelem pasażera i półka pod fotelem kierowcy
/ siatka w bagażniku
• Pakiet zimowy
/ Podgrzewane przednie fotele
/ Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
/ Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Koło dojazdowe
WYKAZ GRUP ZAWODOWYCH: Duchowieństwo, Rolnik, Taxi, Kurier, Lekarz, Farmaceuta, Stomatolog,
Pielęgniarka, Nauczyciel, Prawnik, Architekt, Dziennikarz, Górnik, Marynarz, Pilot, Służby mundurowe
Korpus dyplomatyczny,
Emeryt, Rencista.
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.

