Seat Leon
76 500 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/6058296764
6058296764
6 km
1500 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Biały
2018
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Centralny zamek
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki boczne tylne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Bluetooth
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła LED
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Doradca Klienta SEAT
Kamil Lomper
Autorud Rzeszów jest autoryzowanym dealerem marek Grupy Volkswagen (Volkswagen Osobowe,
Volkswagen Użytkowe, Seat oraz Audi), działającym na rynku od pond 25 lat. Będąc jedną z największych
grup dealerskich Volkswagena w Polsce posiadamy w ciągłej ofercie około 300 aut.
Zdajemy sobie sprawę, że kupno i odbiór auta jest wydarzeniem szczególnym w życiu każdego Klienta.
Dlatego tym bardziej dokładamy wszelkich starań, aby to wydarzenie w miły sposób, na długo zagościło w
pamięci naszych Klientów.
***
SEAT Leon 5D FR 1.5 TSI 130 KM (96 kW) 6-biegowa manualna Start/Stop
Kolor: Biały "Candy White
Rok produkcji 2018
*Samochód zarejestrowany z uruchomioną gwarancją.
***
Cena katalogowa: 89 137 zł
Cena sprzedaży: 77 999 zł *
Korzyść Klienta: 11 138 *
*Cena po uwzględnieniu rabatu wyprzedażowego oraz po uwzględnieniu rabatu dla Grup Zawodowych
lub dla Firm.
*Samochód zarejestrowany z uruchomioną gwarancją.
***
WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
- Pakiet Comfort+: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu; Nawigacja satelitarna z

8-calowym kolorowym ekranem dotykowym; Mapy Europy; 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
- Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: Oświetlenie bagażnika w technologii LED; Lampki LED do
czytania z przodu i z tyłu; Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED; Lampki LED przy
osłonach przeciwsłonecznych; Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów;
Podświetlanie schowka w desce rozdzielczej w technologii LED
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
- 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
- Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
- Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2fotelików dziecięcych)
***
Nie znalazłeś auta dla siebie? Zadzwoń pomożemy Ci go znaleźć!
*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

