Seat Leon VER-1-5-ECOTSIEVO-FR-START/STOP
108 917 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://plichta-gdynia.seat-auto.pl/samochody/6083205242
6083205242
5 km
1498 cm3
150 KM
Manualna
Benzyna
Kombi
5
5
Czarny

Rok produkcji:

2021

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

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT PLICHTA GDYNIA przedstawia samochód dostępny od ręki!
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dotyczy:
VSSZZZKLZMR060288
VSSZZZKLZMR060259 -SPRZEDANY!
VSSZZZKLZMR060599
Model: Leon Sportstourer
Wersja wyposażenia: FR
Silnik: 1.5 EcoTSI Start&Stop 150 KM
Skrzynia biegów: Manualna 6-biegowa
Lakier: Midnight Black
Wnętrze: grafitowa tapicerka materiałowa ze skórą ekologiczną i czerwonym przeszyciem
Rok produkcji: 2021
Cena katalogowa: 113 717 zł brutto
KORZYŚĆ: 4 800 zł brutto
Cena promocyjna: 108 917 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:

Znajdziesz pod linkiem: LEON FR https://tiny.pl/r1ckc
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Pakiet Comfort+
Czarna podsufitka
Kamera cofania
Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Navi System+
/ Asystent świateł drogowych High Beam Assist
/ Predykcyjny tempomat (ACC): dostosowanie prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji
/ System rozpoznawania znaków drogowych
Pakiet zimowy:
/Podgrzewane fotele przednie
/Podgrzewana kierownica
Mapy Europy dla Navi SYstem+
SEAT CONNECT - Bezpieczeństwo i serwis, zdalny dostęp do Usługi online dla Navi System+
SEAT CONNECT - Aplikacje multimedialne dla Navi System+
Alarm z funkcją SAFE
Navi System+
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zostaw swój stary samochód w rozliczeniu! O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
SEAT PLICHTA GDYNIA 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.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
W sprawie oferty, dostępności i chęci obejrzenia samochodu prosimy o bezpośredni kontakt z
odpowiedzialnymi handlowcami:
Mateusz Grabiński 885122395
Maciej Malinowski 601075872
Michał Dolata 785334827

