Seat Tarraco VER-2-0-ECOTSI-XCELLENCE-STARTSTOP-4DRIVE-DSG
184 259 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:

http://plichta-gdynia.seat-auto.pl/samochody/6082481392
6082481392
7 km
1984 cm3
190 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV

Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

5
5
Szary
2021

WYPOSAŻENIE
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
Centralny zamek
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Immobilizer
Kamera cofania
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Podgrzewane lusterka boczne
Podgrzewane tylne siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Relingi dachowe
Światła LED
Tempomat aktywny
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica
Łopatki zmiany biegów

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT PLICHTA GDYNIA przedstawia samochód dostępny w salonie!
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dotyczy: VSSZZZKNZMW013235
Model: Tarraco
Wersja wyposażenia: FR
Silnik: 2.0 EcoTSI Start&Stop 190 KM DSG 4Drive
Skrzynia biegów: Automatyczna 7-biegowa
Lakier: Urano Grey
Wnętrze: czarna tapicerka materiałowa z elementami z czarnej Alcantary i czerwonym przeszyciem
Rok produkcji: 2021

Cena : 184 259 zł brutto
*Zapytaj doradcę o możliwość uwzględnienia dodatkowego upustu dla grup zawodowych lub firm

5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• 19-calowe felgi aluminiowe EXCLUSIVE 37/1 Cosmo Grey w kolorze srebrnym i czarnym
• Pakiet wspomagania jazdy S:
Asystent pasa ruchu;
System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów;
System powiadamiania ratunkowego eCall
• Pakiet wspomagania jazdy L dla Navi System+:
Predykcyjny tempomat (ACC): dostosowanie prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji;
System rozpoznawania znaków drogowych;
Asystent świateł drogowych;
System monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu;
System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist;
System ochrony pasażerów podczas dachowania Rollover Assist
• SEAT Drive Profile: 4 profili jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę reakcji
silnika, wspomagania kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG (dla aut z napędem 4Drive dwa dodatkowe
profile jazdy w utrudnionych warunkach SNOW i OFF ROAD) oraz progresywne wspomaganie układu
kierowniczego; Asystent zjazdu ze wzniesienia
• Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
• Kamera cofania
• Elektromechaniczny hamulec postojowy; Asystent podjazdu i zatrzymania (Auto Hold); Automatyczny
hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
• Pakiet praktyczny:
Czujnik deszczu;
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła);
Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
• Pakiet EASY ACCESS:
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY;
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika;
Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
• Pakiet zimowy FR:
Podgrzewane przednie fotele;
Podgrzewane zewnętrzne fotele w drugim rzędzie siedzeń;
Podgrzewaniem płynu w spryskiwaczach
• Navi System+: Nawigacja satelitarna z mapami Europy z możliwością aktualizacji; 9,2-calowy kolorowy
ekran dotykowy;
• Mapy dla Navi System+ z możliwością aktualizacji
• Full Link
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego, pełna elektryczna regulacja fotela kierowcy z funkcją pamięci ustawień
Pełne wyposażenie znajdziesz pod linkiem: TARRACO FR http://tnijurl.com/7a053e537527/
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Możliwy TRANSPORT samochodu we wskazane miejsce. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zostaw swój stary samochód w rozliczeniu! O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
W sprawie oferty, dostępności i chęci obejrzenia samochodu prosimy o bezpośredni kontakt z
odpowiedzialnymi handlowcami:
Mateusz Grabiński 885122395
Maciej Malinowski 6010758

