Seat Tarraco
190 990 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/6080650195
6080650195
5 km
1996 cm3
200 KM
Automatyczna
Diesel
SUV
5
7
Biały
2020

WYPOSAŻENIE

/ Klimatyzacja automatyczna

/ Radio fabryczne

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 Tarraco
Silnik: 2.0 TDI, 4x4, 7-biegowa przekładnia automatyczna DSG
Kolor: Biały Orix White
Rok produkcji: 2020
Wersja wyposażenia: FR

Wyposażenie dodatkowe:
+ Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
+ Pakiet wspomagania jazdy COMFORT ASSISTANT PLUS
+ Gniazdo 230 V w bagażniku
+ Dojazdowe koło zapasowe
+ Alarm z funkcją SAFE
+ Trzeci rząd siedzeń z dwoma fotelami oddzielnie składanymi do płaskiej podłogi
+ System kamer 360 z widokiem z góry
+ Podgrzewana kierownica
+ Podgrzewana przednia szyba
+ 20-calowe felgi aluminiowe COSMO 37/1 Atom Grey Machined w kolorze srebrnym i szarym
+ Pakiet wspomagania jazdy XL dla Navi System+
+ Adaptacyjne zawieszenie (DCC)
Cena katalogowa: 210 990zł
Rabat: 20 000 zł
Cena specjalna: 190 990 zł*
* Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.
* Oferta nie dotyczy zakupu w Leasingu Moc Niskich Rat.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Wyposażenie standardowe wersji FR:

• Asystent pasa ruchu

• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów
• System powiadamiania ratunkowego eCall
• Asystent świateł drogowych
• Aktywny tempomat (ACC)
• System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist
• System ochrony pasażerów podczas dachowania Rollover Assist
• System monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
• Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
• Kamera cofania
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
• Czujnik deszczu
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
• Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
• Podgrzewane przednie fotele
• Podgrzewane zewnętrzne fotele w drugim rzędzie siedzeń
• Podgrzewanie płynu w spryskiwaczach
uwaga!
Samochód posiada felgi o innym wzorze niż te prezentowane na zdjęciach pierwszych. Poprawne znajdują
się na ostatnim zdjęciu.
Numer oferty: 078169
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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
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.

