Seat Leon
144 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6039205637

Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:

6039205637
8500 km
2000 cm3
300 KM
Automatyczna
Benzyna

Nadwozie:

Kombi

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Niebieski

Rok produkcji:

2019

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
I miejsce w rankingu na najlepszą jakość obsługi klienta w Wielkim Teście Salonów tygodnika Auto Świat.
Seat Leon ST Cupra 2.0 TSI 300KM DSG - Demo
Poza standardowym wyposażeniem z wersji Cupra auto posiada:
- Pakiet Comfort+
- Pakiet wspomagania jazdy COMFORT ASSISTANT
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
- BeatsAudio: system audio klasy premium o mocy 340 W ze wzmacniaczem, 9. głośnikami i subwooferem

- Pakiet zimowy
- Aktualizacja map Europy dostępna 2 razy do roku przez 3 lata dla Navi System
- Alarm z funkcją SAFE
- Lakier metalik Mystery Blue
5 lat Ochrony Gwarancyjnej!!!
Cena katalogowa: 174 920 PLN
Cena specjalna: 152 000 PLN

Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerem telefonu:
609 808 165
Auto w standardowym wyposażeniu z wersji Cupra posiada:
• 19-calowe felgi aluminiowe CUPRA MACHINED 30/2
• ESC z ABS, ASR i EBA, przycisk dezaktywujący ESC, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy),
dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Pakiet Full 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
• Przyciemniane szyby
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Sportowe zawieszenie typu CUPRA oraz adaptacyjne zawieszenie (DCC)
• Aluminiowe nakładki na pedały, czarna podsufitka
• Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: oświetlenie bagażnika w technologii LED, lampki LED do czytania z
przodu, oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED, lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych,
diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów, podświetlanie schowka w desce rozdzielczej w
technologii LED
• CUPRA Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji i brzmienia silnika, wspomagania
kierownicy, adaptacyjnego zawieszenia oraz skrzyni biegów DSG
• Progresywny układ kierowniczy oraz VAQ - blokada mechanizmu różnicowego
• Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
• Pakiet praktyczny: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu(automatyczne światła), automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych)
• System Sport HMI

• Sportowe przednie fotele CUPRA z obiciem z Alcantary i skóry ekologicznej
• Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo CUPRA obszyta skórą z łopatkami do zmiany biegów
• Gniazdo 12V z przodu
• Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru
• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.
Numer ogłoszenia: 057312

