Seat Leon VER-1-5-ECOTSIEVO-XCELLENCESTART/STOP
95 500 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:

http://bednarek.seat-auto.pl/samochody/6076645420
6076645420
5 km
1498 cm3
150 KM
Manualna
Benzyna
Kombi

Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

5
5
Czerwony
2020

WYPOSAŻENIE

/
/
/
/
/
/
/
/

ABS
Bluetooth
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Wspomaganie kierownicy

/
/
/
/
/
/
/

Alufelgi
Centralny zamek
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Światła do jazdy dziennej

OPIS
Bednarek – Autoryzowany Dealer Seat z Łodzi
• I miejsce w rankingu jakości obsługi Klienta w Wielkim Teście Salonów tygodnika Auto Świat 2019.
• Pomagamy na każdym etapie związanym z finansowaniem zakupu samochodu – kredyt, leasing, najem.
• Wszystkie formalności związane z zakupem auta i finansowaniem przeprowadzamy on-line. Klient
zjawia się w naszym salonie tylko raz, po odbiór samochodu.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Seat Leon Sportstourer
Silnik: 1.5 TSI 150 KM, 6-biegowa przekładnia manualna
Kolor: Czerwony Desire Red
Rok produkcji: 2020
Wersja wyposażenia: Xcellence

Wyposażenie dodatkowe:
+ Pakiet Comfort+:
• Pakiet zimowy: podgrzewane przednie fotele, podgrzewana kierownica i podgrzewanie dyszy
spryskiwaczy
• Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Kamera cofania
+ Pakiet wspomagania jazdy M
+ Ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
+ Navi System+
+ Alarm z funkcją SAFE

Cena specjalna: 95 500 zł*

* Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Wyposażenie standardowe wersji Xcellence:
• Tempomat
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów
• Asystent pasa ruchu Lane Assist
• 6 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne)
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne z funkcją automatycznego obniżania
się lusterka pasażera podczas cofania
• Pełne przednie światła LED
• Zintegrowane tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami
• Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach
• Funkcja świateł autostradowych
Numer oferty: X 079044, X 079040
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Możliwości finansowania prezentowanego auta:
- Leasing MOC NISKICH KOSZTÓW
- Leasing MOC NISKICH RAT
- Kredyt MOC NISKICH KOSZTÓW
- Kredyt MOC NISKICH RAT
***
Gwarantujemy pakiety przeglądów w atrakcyjnych cenach.
Oferujemy przedłużoną gwarancję i ubezpieczenie na korzystnych warunkach.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kontakt w sprawie oferty:
Dział handlowy:
tel. 799 600 438
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

