Seat Arona
71 900 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/6051307616
6051307616
12000 km
1000 cm3
115 KM
Manualna
Benzyna
SUV
5
5
Biały
2018
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
Kurtyny powietrzne
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
MP3
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
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Relingi dachowe
Światła LED
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica
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Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT PLICHTA GDAŃSK przedstawia samochód dostępny od ręki!
Damian Stankiewicz - Specjalista ds. Sprzedaży
telefon: +48799358876
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SEAT Arona FULL LED 1.0 TSI 115 KM 6-biegowa manualna START/STOP
TAPICERKA: STD.
KOLOR NADWOZIA: Biały
Rok modelowy: 2018
Rok produkcji: 2018
• CENA katalogowa: 82 912 zł brutto
• CENA SPECJALNA: 71 900 zł brutto
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:
1. Czujniki parkowania z tyłu
2. Przyciemniane szyby z tyłu z chromowaną listwą okien
3. Pakiet Spring
- Automatyczna klimatyzacja Climatronic z ﬁltrem AirCare
-Czujnik deszczu Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
-Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
-Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
-Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
3. Pakiet Full LED (Pełne światła LED)
4. Media System Plus (8-calowy ekran)
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Możliwy TRANSPORT samochodu we wskazane miejsce. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Wszystkie formalności związane z zawarciem leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić „na odległość”.
Do odbioru samochodu potrzebna będzie jedynie 1 wizyta w naszym salonie lub dostarczymy samochód
we wskazane przez Ciebie miejsce. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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☎ W razie jakichkolwiek pytań lub chęci zakupu prosimy o kontakt:

Damian Stankiewicz - Specjalista ds. Sprzedaży
telefon: +48799358876
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SEAT Leasing Moc Niskich Rat 1% ! O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Od 1400 zł m-sc netto w Leasingu ( 20 % wpłaty, 36 m-sc. , 20 000 km rocznie)
Promocyjna cena pakietu przeglądów dla FIRM! 499 zł netto za 4 lata / 60 000 km!
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Zostaw swój stary samochód w rozliczeniu! O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
SEAT PLICHTA GDAŃSK oferuje swoje samochody w dwóch najnowszych salonach w Gdańsku i Gdyni. W
stałej ofercie posiadamy ponad 200 samochodów dostępnych od ręki!
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 oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować
się z doradcą handlowym dealera od którego pochodzi samochód.

