Seat Leon
82 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6053696156

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

6053696156
7 km
1500 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kombi

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Szary

Rok produkcji:

2019

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
Auto zarejestrowane na dealera. Nowe, bez przebiegu.
SEAT Leon ST Xcellence 1.5 TSI 130 KM Manual
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Pakiet Comfort+
- Pakiet wspomagania jazdy BASIC ASSISTANT PLUS
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
- Pakiet zimowy

- Mapy Europy dla Navi System
- Aktywny tempomat (ACC) z systemem kontroli odstępu Front Assist i funkcją awaryjnego hamowania i ochroną
pieszych
- Navigation system
5 lat Ochrony Gwarancyjnej!!!
Cena katalogowa: 96 353 PLN
Cena SPECJALNA*: 82 000 PLN
*Cena obowiązuje przy zakupie na firmę lub dla grup zawodowych.
Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
32 203 63 63
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
- 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne i 2 kurtyny) + poduszka chroniąca kolana
- 4 zaczepy iSOFIX do mocowania fotelika dla dziecka (2 tylne siedzenia)
- ASR + ABS + ESC i system kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- XDS i Asystent Podjazdu (Hill Hold Control)
- Przyciemniane szyby
- Pełne światła LED
-Pakiet praktyczny: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu(automatyczne światła), automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
- Tempomat
- Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
- Media System Plus, 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
-Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR obszyta skórą z czerwonym przeszyciem
-Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

