Seat Ibiza
64 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6069768370

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

6069768370
4215 km
1000 cm3
115 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Biały

Rok produkcji:

2019

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
Wyprzedaż rocznika 2019!!! Rabaty do 12 000 PLN na wybrane modele. O szczegóły promocji pytaj w salonie.
SEAT Ibiza 5D FR 1.0 TSI 115 KM 6-biegowa manualna Start/Stop
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- Pakiet Comfort+
- Przyciemniane szyby z tyłu
- Pakiet Spring
- Pakiet Full LED

- Czujniki parkowania z tyłu
- Full Link
- Podłokietnik
- Koło dojazdowe
- Elektryczne szyby tył

5 lata Ochrony Gwarancyjnej!!!
Cena katalogowa: 75 589 PLN
Cena SPECJALNA*: 64 900 PLN
Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
609 808 165
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- SEAT Drive Profile
- ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
- Przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym
- Tylny zderzak z dwiema chromowanymi końcówkami układu wydechowego
- Zawieszenie FR
- Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą z przeszyciem w
kolorze czerwonym z logo FR
- System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów
- Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
- Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, lusterka lakierowane w kolorze czarnym Brilliant
- Koło zapasowe
- Fotele standardowe z przeszyciami w kolorze czerwonym
- 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 z przeszyciami w kolorze czerwonym
- Dekor na desce rozdzielczej, drzwiach i kierownicy w kolorze czarnym
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

Numer ogłoszenia: 041531

