Seat Ateca VER-1-5-ECO-TSISTYLE-START-STOP
130 560 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/6098610859
6098610859
10 km
1498 cm3
150 KM
Manualna
Benzyna
SUV
5
5
Niebieski
2022

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!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ateca Style 1.5 TSI 150 KM 6-biegowa manualna
Lakier Lava Blue
-------> Samochód gotowy do odbioru < ------Kontakt
Bartosz Jurkowski
✉ bartosz.jurkowski@carsed.pl
☎ 694 > 879 > 714
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
• Pakiet praktyczny
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
/ Automatycznie ściemniające się bezramkowe lusterko wsteczne
/ Automatycznie obniżające się lusterko pasażera podczas cofania
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Media System+
/ 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio
/ 2 podświetlane gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń
/ 8 głośników
• Full Link
• Pełne przednie światła LED
• Tylne światła LED
• Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
• 17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 36/1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pakiet Comfort+
- Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
- Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Media System+:
/ Asystent pasa ruchu (Lane Assist)
/ Asystent świateł drogowych High Beam Assist

/ Aktywny tempomat (ACC)"
- Kamera cofania
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Podgrzewana przednia szyba
• Alarm z funkcją SAFE
• Pakiet zimowy:
/ Podgrzewane przednie fotele
/ Podgrzewana kierownica
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.

