Seat Leon III-2012
57 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

WYPOSAŻENIE

http://autogazda.seat-auto.pl/samochody/6064692252
6064692252
10000 km
999 cm3
115 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Biały
2018
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ABS
Bluetooth
Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna kierowcy
Radio fabryczne
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica
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ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Komputer pokładowy
MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna pasażera
Światła do jazdy dziennej
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Autoryzowany Dealer marki Seat / Auto-Gazda Bielsko-Biała ma przyjemność zaoferować do sprzedaży
samochód używany:
Seat Leon 1.0 EcoTSI 115 KM 6-B
Silnik: Benzynowy 1.0 EcoTSI 115KM
Skrzynia biegów: Manualna 6-biegów
Wersja wyposażenia: Reference
Lakier: Biały
Rok produkcji: 2018 . Rejestracja 2019 (gwarancja fabryczna do 2024)
Przebieg: 10 000 km.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Szymon Korczyński
Doradca Handlowy – Samochody Używane
Telefon: 517 619 830
Samochód funkcyjny dealera marki Seat.
Bezwypadkowy, z fabryczną powłoką lakierniczą.
Gwarancja producenta do 2024 roku.
Wyposażenie:
-Klimatyzacja manualna Climatic
-Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski)
-Elektrycznie sterowane szyby z przodu
-Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
-Media System Colour: 5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Radio FM, złącza USB, SD, 4 głośniki)
-Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych)
-Kierownica wielofunkcyjna
-Czujniki parkowania tył
-Tempomat
-Pakiet schowków
-Koło zapasowe
-XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego i elektromechaniczny hamulec postojowy z

Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
-Funkcja rekomendacji zmiany biegu
-ESC z ABS, ASR i EBA, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi
Collision Brake) -7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka
kolanowa kierowcy), dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
-System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach
-Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
-Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
-Rozbudowana tablica przyrządów z elementami w kolorze chromu i monochromatycznym ekranem 3,5"
TFT oraz komputer pokładowy (ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz pojazdu)
-Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia
-Zawieszenie typu Comfort
-Fotel kierowcy z regulacją wysokości
-Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, wnętrze w kolorze czarnym
-Gniazdo 12V z przodu
-Oświetlenie bagażnika
-Lampki do czytania z przodu
Komplet nowych opon zimowych oraz opony letnie.
Zapraszamy na prezentację oraz jazdę próbną do salonu Seat Auto-Gazda Bielsko-Biała ul. Warszawska
330.
Wystawiamy FV23%, kupujący nie płaci 2% podatku PCC.
Możliwy promocyjny kredyt, leasing oraz atrakcyjne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego.
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu oraz umożliwiamy zamianę posiadanego samochodu na model z
naszej oferty.

Dodatkowe informacje:
Szymon Korczyński
Doradca Handlowy – Samochody Używane
Telefon: 517 619 830
„Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu
cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia oferty i uzyskania szczegółowych informacji.

