Seat Leon III-2012
70 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://dynamica-warszawa.seat-auto.pl/samochody/6019414615
6019414615
11789 km
1400 cm3
125 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Czerwony
2017
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterka boczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja dwustrefowa
Komputer pokładowy
MP3
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej

/ Światła LED
/ Tempomat
/ Wspomaganie kierownicy

/ Światła przeciwmgielne
/ Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Dealer Roku SEAT 2016 poleca:
MARKA: Seat
MODEL: Leon
SILNIK: 1.4 EcoTSI Start&Stop 125 KM
SKRZYNIA: manualna 6-biegowa
WERSJA: Xcellence

Cena z pakietem promocyjnym Comfort + oraz dodatkowym wyposażeniem 88 329 zł
Cena promocyjna 70 900zł *
Rata: 709,-zł*
GWARANCJA 4 LATA
ELEMENTY DODATKOWE zawarte w cenie samochodu :
- Pakiet Comfort+
•Czujniki parkowania z przodu i z tyłu /PK2/
•Pakiet zimowy (podgrzewane fotele) /PW1/\
•Asystent świateł drogowych /PDT/
•Asystent pasa ruchu
- PDT - Pakiet BASIC ASSISTANT (Asystent świateł drogowych, Asystent pasa ruchu)
- PK2 - Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
- PW1 - Pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele, spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu i
wskaźnikiem poziomu)
- WAC - Aktywny tempomat (ACC) z systemem
- Lakier metalic
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU
KONTAKT
Marcin Synowiec +48 884-811-777
Wojciech Hundla +48 725-341-777
Piotr Tomal +48 725-231-777
Grzegorz Włoch +48 785-045-777
Mirosław Hajdus +48 725-238-777

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
Wnętrze:
-Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
-Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
-Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
-Komputer pokładowy (ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz pojazdu)
-Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5" TFT
Nadwozie:
- Pakiet Full LED: Pełne przednie światła LED z funkcją światel autostradowych, Pełne tylne światła LED
z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED, Światła do jazdy dziennej LED, Przednie światła
przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów

- Aluminiowe nakładki progowe Xcellence w przednich drzwiach
- Przyciemniane szyby
- 17 calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 30/1
Elektronika:
- Funkcja rekomendacji zmiany biegu
- Tempomat
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
-Pakiet praktyczny: Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”, Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne
-Elektrycznie sterowane szyby z przodu
-Elektrycznie sterowane szyby z tyłu
-Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski)
-System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy, Radio FM z CD/ MP3/ WMA, Złącza USB z
obsługą urządzeń Apple (x2), SD, Aux-in, 8 głośników, Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i
prowadzenie rozmów telefonicznych), Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
Bezpieczeństwo:
-Czujniki parkowania z tyłu
-ESC z ABS, ASR i EBA
-XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
-Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
-7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne,poduszka kolanowa kierowcy)
-System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach
-Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)

Sprawdź korzystne warunki finansowania, ubezpieczenia, serwisu - pełna obsługa w salonie lub u klienta zamów jazdę próbną - ZAPRASZAMY
*szczegóły oferty w salonie
Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną w
myśl art.66,§1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności
ogłoszenia.

