Seat Leon VER-ST-1-5-TSIOPF
77 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://bednarek.seat-auto.pl/samochody/6079595085
6079595085
5 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kombi
5
5
Szary

Rok produkcji:

2019

WYPOSAŻENIE

/ Klimatyzacja manualna

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
Silnik: 1.5 TSI 130 KM, 6-biegowa przekładnia manualna
Kolor: Szary Magnetic Tech
Rok produkcji: 2019
Wersja wyposażenia: Xcellence
Samochód pracownika salonu
Aktualny przebieg: 8 900km
I rejestracja: styczeń 2020
Kontakt z właścicielem: 517 707 749
Wyposażenie dodatkowe:
+ Pakiet Comfort+:
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Pakiet zimowy (podgrzewane fotele)
• Pakiet wspomagania jazdy BASIC ASSISTANT
• Aktywny tempomat z systemem kontroli odstępu
+ 16-calowe dojazdowe koło zapasowe
+ Full link
+ mata bagażnika
+ dywaniki gumowe
+ zabezpieczenie folią przy progach, bagażniku oraz klamkach

Cena: 77 900 zł
Sprzedaż na umowę kupna-sprzedaży

Wyposażenie standardowe wersji Xcellence:
• Tempomat
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
• Czujnik deszczu
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
• Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł: Coming and Leaving Home
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Elektrycznie sterowane szyby z tyłu
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
• System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
• Bluetooth
• 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
• Światła do jazdy dziennej LED
• Pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych
• Pełne tylne światła LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED
• Światła do jazdy dziennej LED
• Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
Numer oferty: BS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beata Sęczek
tel. 517 707 749
Piotr Pająk
tel. 510 291 831
Bartłomiej Fisiak
tel. 517 706 376
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

