Seat Leon III-2012
102 078 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:

http://autogazda.seat-auto.pl/samochody/6053947552
6053947552
10 km
1500 cm3
150 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Benzyna
Kompakt
5
5

Kolor:
Rok produkcji:

Srebrny
2019
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterka boczne
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo AUX
Immobilizer
Klimatyzacja dwustrefowa
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła LED
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Isofix
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
MARKA: Seat
MODEL: Leon
SILNIK: 1.5 TSI 150KM
SKRZYNIA: 7-biegowa DSG
WERSJA: FR
GWARANCJA: 5 LAT
LAKIER: Urban Silver
Wyposażenie:
Pakiet Comfort+: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu; BeatsAudio; Nawigacja satelitarna z 8-calowym
kolorowym ekranem dotykowym; Mapy Europy
Dojazdowe koło zapasowe
ESC z ABS, ASR i EBA • Gniazdo 12V z przodu
XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Tempomat, funkcja rekomendacji zmiany biegów
Podłokietnik z przodu
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 30/2 • Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Podwójna końcówka układu wydechowego w kolorze chromu Elektrycznie regulowane, podgrzewane i
składane lusterka
boczne
Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
Składana i dzielona tylna kanapa, oczka do zabezpieczania przedmiotów przewożonych w bagażniku
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR obszyta skórą z czerwonym przeszyciem
Zestaw naprawczy do opon, sportowe zawieszenie typu FR System przypominający o obowiązku zapinania
pasów
bezpieczeństwa przy przednich fotelach
Sportowe przednie fotele z obiciem tkaniny i skóry ekologicznej
Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy) z
dezaktywacją
poduszki powietrznej pasażera
Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu, próg
bagażnika w kolorze
srebrnym
SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania kierownicy oraz
skrzyni biegów
DSG
Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych; pełne tylne światła LED z
oświetleniem
tablicy rejestracyjnej w technologii LED; światła do jazdy dziennej LED; przednie światła przeciwmgielne
LED z funkcją
doświetlania zakrętów
Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu (automatyczne światła); automatyczna funkcja
opóźnionego
wyłączania świateł Coming and Leaving Home; automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy
Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio FM z CD/MP3/WMA; złącza SD, Aux-in; 2 x
USB z obsługą
urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń; 8 głośników; Bluetooth (strumieniowe
przesyłanie
muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych; funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
Dedykowane zderzaki z podwójną końcówką układu wydechowego w kolorze chromu, podświetlane LED
nakładki
progowe w przednich drzwiach, przyciemniane szyby
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski)
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, wnętrze FR w kolorze czarnym, tapicerka czarna z czerwonymi
przeszyciami,
elementy dekoracyjne w kolorze Piano Black, elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu
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.
Doradca handlowy:
Jakub Gazda - Doradca Klienta Seat tel. 502 656 171

Paulina Pindel - Doradca Klienta Seat tel. 573 445 704
Dawid Śpiewak - Doradca Klienta SEAT tel. 573 445 706
Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną w
myśl art.66,§1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności
ogłoszenia.

