Seat Leon VER-1-5-ECOTSI-EVOFR-START/STOP
100 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:

http://plichta-gdynia.seat-auto.pl/samochody/6071725592

Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:

6071725592
9 km
1498 cm3
131 KM
Manualna
Benzyna
Kombi

Liczba drzwi:

5

Liczba miejsc:

5

Kolor:
Rok produkcji:

Czerwony
2019

WYPOSAŻENIE
OPIS
Opis
SEAT PLICHTA GDYNIA oferuje swoje samochody w najnowszym salonie w Gdyni. W stałej ofercie posiadamy/
ponad 200 samochodów dostępnych od ręki!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tego wyjątkowego samochodu:
Cena cennikowa: 102 549,00PLN
nasza cena : 100 900 PLN
KORZYŚĆ : 1649 PLN

SEAT Leon Sportstourer FR
1.5 TSI 130 KM (96 kW)
6-biegowa manualna Start/Stop
Natalia Potrykus - Doradca Handlowy
telefon: 785-334-953
Zapraszamy do Salonu w Gdyni
Plichta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Morska 318-334
81-006 Gdynia
NIE CZEKAJ! Zadzwoń i umów się na jazdę próbną
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU:
-Napęd na przednie koła
-Dodatkowe wyciszenie zewnętrzne
-Sportowe zderzaki
-sportowa kierownica obleczona skórą
-Przednia i boczne szyby z TERMOIZOLACJĄ
-Drążek zmiany biegów wykończony skórą
-Oświetlenie przestrzeni na nogi
-Gniazdo 12V w bagażniku
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- Coming and leaving home - światła zewnetrzne
- Światło przeciwmgielne z tyłu
- Szuflada pod prawym przednim fotelem
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
PAKIET COMFORT +
-Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Nawigacja satelitarna z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym
- BeatsAudio TM: System audio klasy premium o mocy 340W ze wzmacniaczem, 9 głośnikami
i subwooferem
- 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
PAKIET ZIMOWY:
- Podgrzewane przednie fotele
- Spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu w spryskiwaczach i kontrolką poziomu płynu
NAVI SYSTEM:
- Nawigacja satelitarna z mapami Europy

- 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Radio FM z CD/ MP3/ WMA
- Złącza SD (x2), Aux-in 2 x USB z obsługą urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń 8
głośników
- Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych)
- Rozbudowana funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
- Kolorowy 3,5 calowy wyświetlacz na tablicy przyrządów

BEZPIECZNE ZAKUPY PRZEZ INTERNET - Zapraszamy klientów z całej Polski !
- Odbiór z dworca, lotniska.
- Promocyjne finansowanie Volkswagen Bank i Volkswagen Leasing.
- Atrakcyjna oferta ubezpieczeń komunikacyjnych
- Pozostawienie obecnego samochodu w rozliczeniu (zdalna wstępna wycena)
- Rejestracja pojazdu / podpisanie umowy we wskazanym dowolnym mieście z oddziałem VW Bank
- Zapewniamy pomoc w załatwieniu formalności.
- Dostawę samochodu pod wskazany adres
! DODATKOWO ! :
W związku z pandemią KORONAWIRUSA Nie musisz przyjeżdżać do salonu, zadbaj o zdrowie swoje i swoich
najbliższych - prezentację samochodu możemy zrobić przez wideorozmowe ( facetime, Messenger, Skype )

Wszystkie formalności związane z zawarciem leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić „na odległość”.
Do odbioru samochodu potrzebna będzie jedynie 1 wizyta w naszym salonie.
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.
Natalia Potrykus - Doradca Handlowy
telefon: 785-334-953
Zapraszamy do Salonu w Gdyni
Plichta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Morska 318-334
81-006 Gdynia

