Seat Tarraco
134 000 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/6055605887
6055605887
1 km
2000 cm3
150 KM
Manualna
Diesel
SUV
5
7
Szary
2019

WYPOSAŻENIE
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Elektryczne szyby przednie
Gniazdo AUX
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
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Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła LED
System Start-Stop
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Isofix
Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki boczne tylne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Autoryzowany dealer Seat Auto-Gazda poleca:
MARKA: SEAT
MODEL: TARRACO
SILNIK: 2.0 TDI 150KM
SKRZYNIA: 6-biegowa manualna
WERSJA: Style
GWARANCJA: 5 LAT
RATA JUŻ OD: 1534zł
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
NIKOS KARAMPOTIS 732 970 170

WYPOSAŻENIE:
-18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 31/1 w kolorze srebrnym i czarnym
-Pakiet wspomagania jazdy BASIC ASSISTANT: Asystent pasa ruchu; System kontroli odstępu Front
Assistant z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów; System
powiadamiania ratunkowego eCall
-Tempomat z ogranicznikiem prędkości
-Czujniki parkowania z tyłu
-ESC z ABS, ASR, HBA, EDL i XDS
-Elektromechaniczny hamulec postojowy; Asystent podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
-7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy),
dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
-Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: Oświetlenie bagażnika w technologii LED; Lampki LED do
czytania z przodu i z tyłu; Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED; Lampki LED przy osłonach
przeciwsłonecznych; Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów; Podświetlane schowki
w desce rozdzielczej w technologii LED
-Relingi dachowe w kolorze czarnym
-Zestaw naprawczy do opon
-Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
-Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
-Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze lśniącej czerni i szczotkowanego aluminium, dywaniki
materiałowe z przodu i z tyłu, czarna podsufitka
-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 1 x USB z tyłu do ładowania urządzeń; 8 głośników; Bluetooth
(strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych); Funkcja rozpoznawania mowy i
sterowania głosem
-Pakiet Full LED: Pełne przednie światła LED; Połączone pełne tylne światła LED; Światła do jazdy
dziennej LED; Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów; Dynamiczne
kierunkowskazy LED z tyłu

-Full Link
-Oparcie drugiego rzędu siedzeń dzielone w proporcji 40/20/40 i składane do płaskiej podłogi
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU.
SPRAWDŹ NASZE NAJLEPSZE WARUNKI FINANSOWANIA, UBEZPIECZENIA, SERWISU - PEŁNA
OBSŁUGA W SALONIE LUB U KLIENTA.
JEŚLI SZUKASZ INNEJ SPECYFIKACJI, SKONFIGURUJEMY SAMOCHÓD SPECJALNIE DLA CIEBIE.
DLACZEGO SEAT AUTO-GAZDA:
- Najprężniej rozwijający się salon na południu Polski
- Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie dzięki certyfikowanemu zespołowi i
wieloletniemu doświadczeniu,
- Posiadamy bogaty park samochodów do jazd testowych,
- Bardzo duży wybór samochodów dostępnych od ręki.
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.

