Seat Ateca
92 700 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6051326500

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

6051326500
6000 km
1400 cm3
150 KM
Automatyczna
Benzyna

Nadwozie:

SUV

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Brązowy

Rok produkcji:

2017

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 Ateca Style 1.4 Eco TSI 150 KM DSG 2017
Samochodem jeździła jedna osoba w wynajmie pracowniczym, nie jest to samochód demo
Poza standardowy wyposażeniem wersji STYLE auto posiada:
- Lakier metallic Magnetic Brown
- Pakiet Comfort +

/ Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
/ Kessy- bezkluczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie silnika z funkcją SAFE
/ Media System Plus z 8-calowym ekranem dotykowym, odtwarzaczem CD, 2xUSB i 8 głośnikam
Zewnętrzny pakiet CHROM:
/ Relingi dachowe w kolorze srebrnym
/ Czarne elementy ochronne nadkoli
/ Chromowane obramowania okien
- Alarm z funkcją SAFE
4 lata Ochrony Gwarancyjnej!!!
Cena katalogowa: 122 704 PLN
Cena specjalna*: 92 700 PLN

Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
Szymon Makosz 609 808 165

Wybrane elementy wyposażenia standardowego
• 17-calowe felgi aluminiowe
• Tempomat
• Czujniki parkowania z tyłu z Optycznym systemem parkowania
• 7 poduszek powietrznych
• Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu (automatyczne światła), automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania
świateł
Coming and Leaving Home oraz automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
• Wielofunkcyjna kierownica i gałka zmiany biegów obszyte skórą
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
• Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
• XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego; ESC - System stabilizacji toru jazdy z ABS i ASR
• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
• Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
• Pełne światła LED oraz światła LED do jazdy dziennej
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

Zdjęcia poglądowe
Numer ogłoszenia: 6534400

