Seat Alhambra II-2010
177 900 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/6057686745
6057686745
5 km
2000 cm3
177 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Diesel
Minivan
5
7
Czerwony
2019

WYPOSAŻENIE

/ Klimatyzacja automatyczna

OPIS
Bednarek – Autoryzowany Dealer Seat
• Ponad 60 samochodów dostępnych od ręki!
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody wszystkich marek.
• 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.
• Bardzo sprawnie odpowiadamy na zapytania naszych Klientów.
__________________________________________________________________________________
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA !!
Seat Alhambra FR-Line
2.0 TDI 177 KM DSG
Lakier: czerwony Romance Red
***
Cena katalogowa: 195 526 zł
Cena promocyjna: 177 900 zł *
*Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.

Rabat - 15 200 zł
***
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Trzeci rząd foteli 2+3+2
- Aktywny tempomat (ACC) z systemem kontroli odstępu Front Assist
- Alarm
- Asystent monitorowania drogi
- Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Zestaw naprawczy do opon
- 2 foteliki dziecięce zintegrowane w zewnętrznym fotelu w drugim rzędzie siedzeń
Pakiet stylistyczny FR-Line:
- 18-calowefelgi aluminiowe AKIRA GREY
- Lusterka boczne w kolorze Atom Grey
- Dedykowana tapicerka Alcantara z czerwonym przeszyciem
- Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR i dźwignia zmiany biegów -obszyte skórą z czerwonym
przeszyciem
- Nakładki progowe z logo FR
- Dedykowana osłona chłodnicy z logo FR i obramowaniem w kolorze chromu
- Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w kolorze czarnym

Pakiet Cargo:
- siatka zabezpieczająca bagaż (pionowa)
- pakiet ułatwiający aranżację przestrzeni bagażnika
- siatka zabezpieczająca przemieszczaniu się przedmiotów w bagażnika podczas jazdy
Pakiet technologiczny:
- Gniazdko 230V
- Funkcja obniżania lusterka bocznego od strony pasażera
Numer oferty: 063945
!!! ZDJĘCIA POGLĄDOWE !!!
KONTAKT
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.

