Seat Ibiza V-2017
57 900 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/6065815389
6065815389
8 km
999 cm3
95 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie
5
5

Kolor:
Rok produkcji:

Srebrny
2019
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ABS
Bluetooth
Czujnik deszczu
Elektryczne szyby przednie
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Radio fabryczne
Światła LED
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ASR (kontrola trakcji)
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Komputer pokładowy
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna pasażera
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka welurowa
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Autoryzowany dealer Seat Auto-Gazda poleca:
MARKA: Seat
MODEL: Ibiza
SILNIK: 1.0 TSI 95 KM
SKRZYNIA: 5 biegowa manualna
WERSJA: Full Led
GWARANCJA: 5 LAT
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Dawid Śpiewak 573 445 706
CENA KATALOGOWA - 63 840 ZŁ
CENA SPRZEDAŻY - 61 300 ZŁ*
*Oferta ważna dla klientów korzystających z rabatu dla grup zawodowych lub dla firm.
*Cena specjalna - 59 400 zł
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-Elektrycznie regulowane lusterka boczne
-Hamulce tarczowe z przodu
-Klamki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia
-ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
-Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu
-Zawieszenie COMFORT
-Elektrycznie sterowane szyby z przodu

-Ogranicznik prędkości
- Składana i dzielona tylna kanapa
-Klimatyzacja manualna Climatic
-Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
-Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie
-Przednie światła przeciwmgielne
-15-calowe felgi stalowe URBAN 20/1 (185/65 R15 88H)
-Fotel kierowcy z regulacją wysokości
-Zderzaki w kolorze nadwozia
-Fotele standardowe
-Wersja limitowana Full LED
-Alarm wolumetryczny
-Podłokietnik z przodu (tkanina)
-Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
-Funkcja rekomendacji zmiany biegów
-System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i ochrony pieszych
-Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu oraz konsoli centralnej
-Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie
-Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą
-Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym
-Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach
-Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
-System przypominający o konieczności zapięcia pasów na 2 fotelach
-Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
-Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
-Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
-Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z
przodu --Wykończenie wnętrza w kolorze chromu: klamki, kierownica, dźwignia zmiany biegów, przycisk hamulca
ręcznego, przyciski radia i klimatyzacji, nawiewy, przełącznik świateł, wykończenie zegarów
-Media System Colour: 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio; złącza Aux-in, SD, USB; 4 głośników;
Bluetooth; wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem
-System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła
awaryjne + migające światła STOP)
-Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na karty i lusterkiem)
-Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, mieszek skrzyni biegów i dźwignia hamulca ręcznego obszyte
skórą
-Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych; tylne światła LED z
oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED; światła do jazdy dziennej LED; oświetlenie konsoli
centralnej oraz przestrzeni na nogi z przodu.

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.Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności
ogłoszenia.

