Seat Alhambra II-2010
176 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://autogazda.seat-auto.pl/samochody/6053109310
6053109310
12 km
2000 cm3
184 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Diesel
Minivan
5
7
Czerwony
2018
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Dach panoramiczny
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Ogrzewanie postojowe
Poduszka powietrzna kierowcy
Przyciemniane szyby
Relingi dachowe
Światła przeciwmgielne
System Start-Stop
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
MP3
Ogranicznik prędkości
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła Xenonowe
Tapicerka welurowa
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
MARKA: Seat
MODEL: Alhambra
SILNIK: 2.0 TDI 184 KM
SKRZYNIA: 7-biegowa automatyczna DSG
WERSJA: Style Advanced
GWARANCJA: 5 LAT

 Śruby zabezpieczające felgi przed kradzieżą
 Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
 ESC z systemem wspomagania hamowania awaryjnego
 Elementy ozdobne Metal Eye II
 Tempomat
 Zamykane schowki w podłodze przy drugim rzędzie foteli
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, zderzaki i klamki
zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia, atermiczne szyby z boku i z tyłu, chromowana osłona
chłodnicy, relingi dachowe w kolorze srebrnym, chromowane obramowa okien
 Uchwyty na kubki w zależności od rzędu foteli (2+2+0), dwa dodatkowe w wersji 7-miejscowej (2+2+2)
 Chromowane elementy ozdobne we wnętrzu (wyloty powietrza, przełącznik świateł awaryjnych,
przełącznik reflektorów)
 Wyjmowana roleta bagażnika, zamykany, podświetlany i chłodzony schowek w konsoli centralnej,
dodatkowy, osłonięty schowek w desce rozdzielczej, schowki w konsoli dachowj, schowki w drzwiach (w

przednich na 1,5 l butelkę oraz miejsce na atlas), kieszenie na tylnych oparciach foteli kierowcy i
pasażera
 Automatyczna trzystrefowa klimatyzacja Climatronic z panelem sterowania przy drugim rzędzie siedzeń
 Automatyczne lusterko wsteczne z układem zabezpieczającym przed oślepieniem, osłony
przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
 Navi System: nawigacja satelitarna; 6,3-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym;
radio z CD/MP3/WMA; złącza USB, SD, Aux-In; 8 głośników; Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki
i prowadzenie rozmów telefonicznych); rozbudowana funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem;
kolorowy 3,5" wyświetlacz na tablicy przyrządów; kamera cofania
 Przesuwany podłokietnik ze schowkiem umieszczony między przednimi fotelami, gniazdka 12V w
konsoli centralnej z przodu (3 w wersji 5-miejscowej, 2 w wersji 7-miejscowej) + 1 gniazdko w bagażniku
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, reflektory halogenowe, reflektory
biksenonowe ze spryskiwaczami i systemem adaptacyjnego oświetlenia (AFS), tylne światła LED z
oświetleniem tablicy rejestracyjnej LED, oświetlenie parkingowe w lusterkach bocznych
 System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
 Fotel kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego (fotel kierowcy
dodatkowo z regulacją pochylenia oparcia), fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, 3 osobne
fotele z tyłu z funkcją przesuwania wzdłuż osi pojazdu, regulacją zagłówków i funkcją Easy Fold
 Schowki pod fotelem kierowcy i pasażera, schowek na okulary przeciwsłoneczne, dodatkowe schowki w
bagażniku, 4 uchwyty w bagażniku, oświetlenie bagażnika
Wyposażenie dodatkowe:
Pakiet Comfort+: Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe ; Asystent parkowania ; Asystent
świateł drogowych ; System rozpoznawania znaków drogowych ; Asystent pasa ruchu ; System
monitorowania "martwego pola" ; Gniazdko 230V ; Funkcja obniżania lusterka bocznego od strony
pasażera ; Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli ; Pakiet Cargo: siatka zabezpieczająca
bagaż (pionowa), pakiet ułatwiający aranżację przestrzeni bagażnika, siatka
zapobiegająca przemieszczaniu się ładunku.
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE DOWOLNEJ MARKI W ROZLICZENIU.
SPRAWDŹ KORZYSTNE WARUNKI FINANSOWANIA, UBEZPIECZENIA, SERWISU
JEŚLI SZUKASZ INNEJ SPECYFIKACJI SKONFIGURUJEMY SAMOCHÓD SPECJALNIE DLA CIEBIE.
NASI DORADCY CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA TWOJE PYTANIA - ZADZWOŃ.
Doradcy handlowi:
Dawid Erwardt - Doradca Klienta SEAT tel. 573 445 706
Paulina Pindel - Doradca Klienta SEAT tel. 573 445 704
Łukasz Bednarczyk - Kierownik SEAT.
* Cena wyprzedażowa dla firm oraz dla Grup zawodowych. Szczegóły u doradców.
Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną w
myśl art.66,§1 Kodeksu Cywilnego.

