Seat Ibiza V-2017
43 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6067123232

Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:

6067123232
28500 km
999 cm3

Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:

95 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Biały

Rok produkcji:

2018

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 IBIZA wersja Style 1.0 TSI 95KM
Przebieg : 28 500 km
SAMOCHÓD W IDEALNYM STANIE TECHNICZNYM JAK I WIZUALNYM
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

• ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
• Automatyczny hamulec pokolizyjny
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Centralny zamek z pilotem
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Reflektory przeciwmgielne z przodu z funkcją doświetlania zakrętów
• Klamki i lusterka oraz zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
• Chromowane wykończenie wnętrza (klamki, kierownica, dźwignia zmiany biegów, przycisk hamulca ręcznego,
przyciski radia i klimatyzacji, nawiewy, przełącznik świateł, wykończenie zegarów), mieszek dźwigni zmiany
biegów i dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
• Ogranicznik prędkości
• Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
• Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym i monochromatycznym ekranem TFT
Z przyjemnością odkupimy od Państwa obecny samochód.
Nasza oferta obejmuje również :
-Leasing i kredyt
-Ubezpieczenie
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00
sobota w godz 9:00-14:30
Szymon Makosz 609 808 165
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia
aktualności ogłoszenia.
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

