Seat Toledo IV-2012
65 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://autogazda.seat-auto.pl/samochody/6064714884
6064714884
5 km
999 cm3
110 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Czarny

Rok produkcji:

2018
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ABS
Bluetooth
Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Ogranicznik prędkości
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła przeciwmgielne
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Autoryzowany Dealer marki Seat / Auto-Gazda Bielsko-Biała ma przyjemność zaoferować do sprzedaży
samochód używany:
Seat Toledo 1.0 TSI 110 KM 6-B
Silnik: Benzynowy 1.0 TSI 110KM
Skrzynia biegów: Manualna 6-biegów
Wersja wyposażenia: Reference
Lakier: Czarna perła
Rok produkcji: 2018 . Rejestracja 2019 (gwarancja fabryczna do 2024)
Przebieg: fabrycznie nowy, bez przebiegu
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Szymon Korczyński
Doradca Handlowy – Samochody Używane
Telefon: 517 619 830
Samochód fabrycznie nowy z 2918 roku, zarejestrowany na dealera marki Seat w 2019 roku, bez
przebiegu.
Bezwypadkowy, z fabryczną powłoką lakierniczą.
Gwarancja producenta do 2024 roku.

Wyposażenie:

-Klimatyzacja automatyczna Climatronic z chłodzonym schowkiem
-Pakiet Comfort+: Czujniki parkowania z tyłu; Media System Colour: 5-calowy kolorowy ekran
dotykowy, radio, złącza USB, SD, Aux-in, 6 głośników, Bluetooth;
-Pakiet Comfort Drive (Tempomat, System wykrywania zmęczenia, przednie światła przeciwmgielne z
funkcją doświetlania zakrętów)-Wielofunkcyjna skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
-Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
-Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele; Podgrzewanie płynu w spryskiwaczach; Spryskiwacze
reflektorów
Wyposażenie standardowe:
Asystent podjazdu
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Hamulce tarczowe z tyłu
Klamki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia
Uchwyt na napoje w przedniej konsoli
Zawieszenie typu COMFORT
Składana, dzielona tylna kanapa
Podwójne halogenowe reflektory przednie
Chromowane obramowania wlotów powietrza
15-calowe felgi stalowe URBAN 21/1
Poduszki powietrzne kurtynowe
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Klakson dwutonowy
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Schowek na okulary przeciwsłoneczne, podświetlany schowek
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne ze
zintegrowanymi kierunkowskazami
ABS, MSR, ASR, HBA, ESC z funkcją stabilizacji toru jazdy przyczepy
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanym lusterkiem
System przypominający o konieczności zapięcia pasów na 2 fotelach
Zaczepy Isofix i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera,
boczne
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
System kontroli ciśnienia w ogumieniu ze wskaźnikiem ostrzegawczym, automatyczny hamulec
pokolizyjny
ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)

Zapraszamy na prezentację oraz jazdę próbną do salonu Seat Auto-Gazda Bielsko-Biała ul. Warszawska
330.
Wystawiamy FV, 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.

