Seat Alhambra II-2010
163 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://ggautorzeszow.seat-auto.pl/samochody/6045168012
6045168012
7 km
2000 cm3
184 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Diesel
Minivan
5
7
Szary
2018
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ABS
Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania przednie
Dach panoramiczny
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
CD
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki boczne tylne
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Radio fabryczne
System Start-Stop
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

/ Światła LED
/ Tapicerka welurowa
/ Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Alhambra Style Advanced 2018 2.0 TDI CR 184 KM 6-biegowa automatyczna DSG Start/Stop

********************************************************
Samochód dostępny od ręki
********************************************************
Cena samochodu po rabacie wyprzedaży rocznika 2018 i rabacie dla grup Zawodowych lub Firm.

Pakiet Comfort+: Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe; Asystent parkowania;
Asystent świateł drogowych; System rozpoznawania znaków drogowych; Asystent pasa ruchu;
System monitorowania "martwego pola"; Gniazdko 230V; Funkcja obniżania lusterka bocznego
od strony pasażera; Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli; Pakiet Cargo: siatka
zabezpieczająca bagaż (pionowa), pakiet ułatwiający aranżację przestrzeni bagażnika, siatka
zapobiegająca przemieszczaniu się przedmiotów w bagażniku podczas jazdy
Trzeci rząd foteli 2+3+2, system przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa
przy 7 fotelach, fotele w drugim rzędzie z funkcją ułatwiającą wysiadanie oraz fotele w trzecim
rzędzie z dywanikami materiałowymi i zaczepami ISOFIX + Top Tether
Elektrycznie regulowane fotele przednie (12 pozycji z pamięcią ustawienia fotela kierowcy), fotel
kierowcy z funkcją masażu
2 foteliki dziecięce zintegrowane w zewnętrznym fotelu w drugim rzędzie siedzeń
Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele, spryskiwacze reflektorów, podgrzewane dysze
spryskiwaczy
Zestaw naprawczy do opon Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi
bagażnika
Full Link, złącze USB z obsługą urządzeń
Apple
Alarm

Dodatkowo, wycenimy Twój aktualny samochód,
Kontakt:
*****************************************************
Miłosz Łukasik tel. 797 025 060
*****************************************************
Natalia Rogóż tel. 571 309 574
*****************************************************
Grzegorz Brotoń tel. 511 764 729
*****************************************************
Przemysław Mackiewicz tel. 517 988 289
*****************************************************

Przyjmiemy auto w rozliczeniu,
Pomożemy wybrać wygodną i konkurencyjną formę finansowania,
Ubezpieczymy Twój samochód po zakupie.
GWARANCJA fabryczna Seat 5 lat lub 120 000 km

*******************************************************************************
SZUKASZ INNEGO MODELU ??
ZADZWOŃ !!
ZNAJDZIEMY TO CZEGO SZUKASZ !!
*******************************************************************************
Proszę każdorazowo sprawdzić dostępność i aktualność oferty poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
„Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66, paragraf 1.
Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia”

