Seat Ibiza VER-1-0-EVOREFERENCE-START-STOP
53 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://ggautorzeszow.seat-auto.pl/samochody/6077422859
6077422859
9 km
999 cm3
80 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie
5
5
Szary

Rok produkcji:

2020

WYPOSAŻENIE
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ABS
Bluetooth
Czujnik zmierzchu
Elektryczne szyby przednie
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo USB
Isofix
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
Wspomaganie kierownicy
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ASR (kontrola trakcji)
Centralny zamek
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Immobilizer
Klimatyzacja manualna
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Doradca Klienta SEAT
Natalia Gujda
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 Ibiza Reference 1.0 MPI 80 KM 5-biegowa manualna Start/Stop
1.0 TSI 95 KM 5 -biegowa manualna
Kolor: Pure Red
Rok produkcji 2020
***
Cena katalogowa: 60 940 zł
Cena sprzedaży: 53 900 zł *
Korzyść Klienta: 7 040 zł*
*Cena po rabacie dla grup zawodowych lub firm

***
WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
- Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą,
- Media System Colour: 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio; złącza Aux-in, SD, USB; 4 głośników;

Bluetooth;
- Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów
- System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- Czujniki parkowania z tyłu
***
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"

