Seat Ibiza VER-1-0-EVOREFERENCE-START-STOP
53 500 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://promoto.seat-auto.pl/samochody/6074742052

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

6074742052
7 km
999 cm3
80 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:
Rok produkcji:

Czerwony
2020

WYPOSAŻENIE
OPIS
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę Autoryzowanego Dealera marki SEAT w Katowicach PROMOTO.
Seat Ibiza Reference 1.0 MPI 80 KM manualna skrzynia biegów
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
-Koło zapasowe
-Lakier metalik Desire Red
5 Lat gwarancji!

Cena katalogowa: 56 799 PLN
Cena SPECJALNA*: 53 500 PLN
* Z udzielonym rabatem dla wybranych grup zawodowych.
Wszelkie informacje na temat auta uzyskacie Państwo pod numerem telefonu:
32 203 63 63
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
• 15-calowe felgi stalowe URBAN 20/1 (185/65 R15 88H)
• Ogranicznik prędkości
• ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
• Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
• System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła
awaryjne + migające światła STOP)
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Elektrycznie regulowane lusterka boczne
• Podstawowa tablica przyrządów z komputerem pokładowym
• Podwójne reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
• Hamulce tarczowe z przodu
• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
• Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie
• Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z
przodu, oświetlenie wnętrza
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
• Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
• Media System Touch: 5-calowy monochromatyczny ekran dotykowy; radio; złącza Aux-in, SD, USB; 4 głośniki
• Koło zapasowe
• Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na karty)
Serdecznie zapraszamy
Katowice ul Kościuszki 215

Ogłoszenie nie stanowi w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego oferty handlowej – jest zaproszeniem do
negocjacji.

