Seat Arona
77 300 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://bednarek.seat-auto.pl/samochody/6056780492
6056780492
5 km
1000 cm3
95 KM
Manualna
Benzyna
SUV
5
5
Czerwony
2019

WYPOSAŻENIE

/ Klimatyzacja automatyczna

/ Klimatyzacja dwustrefowa

OPIS
Bednarek – Autoryzowany Dealer Seat
• I miejsce w rankingu na najlepszą jakość obsługi klienta w Wielkim Teście Salonów tygodnika Auto
Świat.
• Pomagamy w formalnościach związanych z finansowaniem samochodu – kredyt, leasing, najem.
• Większość formalności jesteśmy w stanie przeprowadzić online. Klient zjawia się w salonie po odbiór
samochodu.
***
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA.
***
Przedstawiamy Państwu samochód:
SEAT ARONA XCELLENCE
1.0 TSI 95 KM Manual
Lakier: Desire Red / Midnight Black
Tapicerka: Edge White

***

Cena katalogowa - 80 447 zł
Cena specjalna - 77 300 zł *
* Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.
Korzyść - 3 147 zł

***

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Blokada przeciwuruchomieniowa (Immobiliser)

- Pakiet Summer: przyciemniane szyby, chromowana listwa okien
- Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów
- System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą
- Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
- Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
- Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z
przodu, podwójna podłoga bagażnika, oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
- Pakiet Full LED: pełne przednie reflektory LED z funkcją świateł autostradowych; tyle światła LED z
oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED; Światła do jazdy dziennej LED; oświetlenie
przestrzeni na nogi z przód
- Chromowane wykończenie wnętrza (klamki, kierownica, dźwignia zmiany biegów, przycisk hamulca
ręcznego, przyciski radia i klimatyzacji, nawiewy, przełącznik świateł, wykończenie zegarów)
- Media System Colour: 5-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio; złącza Aux-in, SD, USB; 6 głośników;
Bluetooth; wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
- System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła
awaryjne + migające światła STOP)
- Navi system:
• 8 calowy ekran
• USB
• 6 głośników
• Bluetooth
• Sterowanie głosem
• Full Link

Numer oferty: 059910
***
Możliwości finansowania prezentowanego auta:
- Leasing MOC NISKICH KOSZTÓW
- Leasing MOC NISKICH RAT
- Kredyt MOC NISKICH KOSZTÓW
- Kredyt MOC NISKICH RAT
***
Przyjmujemy w rozliczeniu auta wszystkich marek.
Gwarantujemy pakiety przeglądów w atrakcyjnych cenach.
Oferujemy przedłużoną gwarancję i ubezpieczenie na korzystnych warunkach.
***
Kontakt w sprawie oferty:
Daniel Kaczmarek
tel. 505 916 258
Beata Sęczek
tel. 517 707 749
Piotr Pająk
tel. 510 291 831
Bartłomiej Fisiak
tel. 517 706 376
Salon
tel. 42 613 59 80
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

