Seat Ibiza VER-1-0-TSI-GPFFULL-LED-START-STOP
73 300 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/6082427967
6082427967
5 km
999 cm3
95 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Szary

Rok produkcji:

2021

WYPOSAŻENIE
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterka boczne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
MP3
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła LED
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Bednarek – Autoryzowany Dealer Seat w Łodzi
Dealer Roku 2020 w sieci dealerów Seat Polska
• 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 Ibiza
Silnik: 1.0 TSI 95 KM, 5-biegowa przekładnia manualna
Kolor: Magnetic Tech
Rok produkcji: 2021
Wersja wyposażenia: Full Led
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Wyposażenie dodatkowe:
+ Kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu i przodu
+ Pakiet wspomagania jazdy
+ 15-calowe felgi aluminiowe ENJOY
+ Koło zapasowe

Cena specjalna: 73 300 zł*
* Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Wyposażenie standardowe wersji Full Led:
• System kontroli odstępu Front Assistz funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
• Asystent podjazdu (Hill HoldControl)
• Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Poduszki powietrzne kurtynowe
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Elektrycznie regulowane lusterka boczne
• Bluetooth
• Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
Numer oferty: 082941
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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.

