Seat Ateca VER-2-0-TSI-FRSTART-STOP-4DRIVE-DSG
142 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6074415997

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

6074415997
7 km
1984 cm3
190 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:

Szary

Rok produkcji:

2020

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
Seat Ateca FR 2.0TSI 190KM DSG 4Drive
Wyposażenie dodatkowe:
• Pakiet wspomagania jazdy COMFORT ASSISTANT PLUS
• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika z systemem KESSY

• Full link; złącze USB z obsługą urządzeń Apple
• Beats Audio: system audio klasy premium o mocy 340 W ze wzmacniaczem, subwooferem i 9. głośnikami
• Podgrzewana przednia szyba
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
• 18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/3
• Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania
• 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, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski)
• Bluetooth
• 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
• Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, światła LED do jazdy dziennej, pełne
przednie światła LED
• Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
• Przyciemniane szyby
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego, elektryczna regulacja fotela
kierowcy
• Wnętrze FR z czarnymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, chromowane elementy dekoracyjne
deski rozdzielczej, aluminiowe nakładki progowe w przednich drzwiach i na pedały
• Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości oraz zintegrowanym schowkiem z otworami
wentylacyjnymi dla tylnego rzędu siedzeń
• Składana i dzielona tylna kanapa
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
• Pakiet praktyczny: 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
• Pakiet zimowy: podgrzewane przednie fotele, spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu w
spryskiwaczach i wskaźnikiem poziomu płynu
• Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym; Radio z CD/MP3/WMA;
Złącza 2xUSB z obsługą urządzeń Apple, SD, Aux-in; 8 głośników; Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i
prowadzenie rozmów telefonicznych); Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem; Rozbudowana tablica
przyrządów z 3,5-calowym wyświetlaczem
• Tylne światła LED
• Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego
• Zewnętrzny pakiet FR: czarne relingi dachowe, elementy ochronne nadkoli i progi FR lakierowane w kolorze
nadwozia, spojler FR w kolorze nadwozia, czarne spojlery boczne z tyłu
• Czarna podsufitka
• Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR i elementy dźwigni zmiany biegów obszyte skórą z czerwonym

przeszyciem oraz łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
• Pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele)
• Sportowe fotele z Alcantary w kolorze czarnym
Cena katalogowa: 153 000 PLN
Cena specjalna*: 142 000 PLN
*Cena obowiązuje przy zakupie na firmę/działalność gospodarczą lub dla grup zawodowych.
Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerem telefonu:
32 203 63 63
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215
Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

