Seat Leon III-2012
225 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://plichta-gdynia.seat-auto.pl/samochody/6050812749
6050812749
8 km
2000 cm3
370 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Benzyna
Kombi
5
5
Biały
2018

WYPOSAŻENIE
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ABS
Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo SD
Immobilizer
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna pasażera
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Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

/
/
/
/
/

Relingi dachowe
Światła LED
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica
Łopatki zmiany biegów

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT PLICHTA GDAŃSK przedstawia samochód dostępny od ręki!
Damian Stankiewicz - Specjalista ds. Sprzedaży
telefon: +48799358876
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SEAT Leon CUPRA ST CARBON
WNĘTRZE: CUPRA
KOLOR NADWOZIA: Nevada White
Silnik: 2.0 TSI 370 km
Skrzynia biegów: 6-biegowa automatyczna START/STOP
Rok modelowy: 2018
Rok produkcji: 2018
• CENA SPECJALNA: 225 000 zł brutto
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Możliwy TRANSPORT samochodu we wskazane miejsce. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Wszystkie formalności związane z zawarciem leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić „na odległość”.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
☎ W razie jakichkolwiek pytań lub chęci zakupu prosimy o kontakt:
Damian Stankiewicz - Specjalista ds. Sprzedaży
telefon: +48799358876
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
SEAT Leasing Moc Niskich Rat 1% ! O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Od 2 037,74 zł m-sc netto w Leasingu Moc Niskich Rat ( 20 % wpłaty, 36 m-sc. , 20 000 km rocznie)
Promocyjna cena pakietu przeglądów dla FIRM! 499 zł netto za 4 lata / 60 000 km!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:
1. Pakiet Comfort+
- Pakiet wspomagania jazdy COMFORT ASSISTANT PLUS
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
-Beats Sound System: system audio klasy premium o mocy 400 W ze wzmacniaczem i 10. głośnikami
2. Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału

3. Kamera cofania
4. Kubełkowe i podgrzewane fotele CUPRA z obiciem z Alcantary i skóry ekologicznej
5. Full Link
6. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY (dla samochodów z alarmem)
7. Mapy Europy dla Navi System
8. Carbon Fiber Aerokit for CUPRA ST
9. Alarm z funkcją SAFE
10. Navi System
Oda do nowego właściciela:
Dzisiaj na sprzedaż Dzik jakich mało,
370 kucy w nim zamieszkało,
Carbonem ocieka z każdej strony,
Ma 19 fele, od Continentala opony,
Zaciski brembo, tarcze wentylowane,
Fotele kubełkowe, zintegrowane,
Dolot od ABT z górnej półki,
Jak strzeli z rury to uciekają jaskółki,
W tym samochodzie nie można się nudzić,
A w nocy nawet somsiadów obudzisz,
Sportowy wydech z czterema rurami,
Wali ogniem dniami i nocami,
Dzik kuty na 4 kopyta,
Zawija asfalt i się nie pyta,
Kokpit w pełni wirtualny
Przeniesie Cię w świat nierealny,
a fabrycznie nowa nawigacja,
zaprowadzi tam gdzie benzynowa stacja,
dla wszystkich nie tylko audiofili,
audio co każdą podróż umili,
400 vat i 10 głośników,
Sprawi, że butelki zatrzęsą się w śmietniku!
Żeby zazdrosny somsiad nie ukradł kluczyka,
Możesz go trzymać w kieszeni i klamki palcem dotykać,
System kessy na pewno sprawi,
Że szacun na dzielni się pojawi,
Dla kierowców uczących się parkowania,
Czujniki ze wszystkich stron i kamera cofania,
Nie musisz targać kabla do smartfona,
Bateria w schowku zostanie napełniona.
W razie drzemki nieoczekiwanej
Asystent pasa ruchu przypilnuje trasy zadanej.
Gdy ktoś będzie chciał auto przejąć lub szybę zbije,
fabryczny alarm donośnie na osiedlu zawyje,
Kiedy na zewnątrz zimno i wieje,
Ciepła alcantara tyłek podgrzeje,
A kiedy zrobi się ciemno i buro,
Asystent świateł zawładnie ta furą,
Zmienia światła bez ręki machania,
Z mijania na drogowe i z drogowych na mijania,
Teraz passerati Twojego somsiada,
Zderzaka z garażu już nie wystawia,

Czeka w ukryciu i tonie w kompleksach,
A somsiad ryczy jak zwykła beksa,
Serce i życie mu złamałeś,
Gdy dzika pod blokiem zaparkowałeś.
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Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność ofert.

