Seat Ibiza VER-1-0-TSIXCELLENCE-START-STOP
60 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6052058390

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

6052058390
7 km
999 cm3
95 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:
Rok produkcji:

Czarny
2019

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
Zdjęcia poglądowe.
Samochód fabrycznie nowy z pierwszą rejestracją na dealera.
SEAT Ibiza 5D Xcellence 1.0 TSI 95 KM (70 kW) 5-biegowa manualna Start/Stop
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Pakiet Comfort+
- Przyciemniane szyby z tyłu
- Elektrycznie sterowane szyby z tyłu
- Koło zapasowe
- Pakiet Spring
5 lat Ochrony Gwarancyjnej!!!
Cena katalogowa: 70 071 PLN
Cena SPECJALNA : 60 000 PLN
Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerem telefonu:
32 203 63 63
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
• Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów
• ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
• System kontroli ciśnienia w oponach
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
• Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, chromowana listwa okien
• Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
• Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą z przeszyciem w kolorze Mystic
Magenta z logo Xcellence
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
• System wykrywania zmęczenia
• Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu
KESSY
• Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
• Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, lusterka lakierowane w kolorze Atom Grey
• Fotele standardowe z przeszyciami w kolorze Mystic Magenta
• Składana i dzielona tylna kanapa
• Chromowane wykończenie wnętrza, mieszek dźwigni zmiany biegów i dźwignia hamulca ręcznego obszyte
skórą z przeszyciami w kolorze Mystic Magenta, czarna podsufitka
• Dekor na desce rozdzielczej, drzwiach i kierownicy w kolorze Mystic Magenta, nakładki progowe z logo
Xcellence w przednich drzwiach
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

