Seat Leon
69 900 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/6072228961
6072228961
12700 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Biały
2019

WYPOSAŻENIE
/ ABS

/ Alarm
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Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo SD
Isofix
MP3
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła LED
System Start-Stop
Wspomaganie kierownicy
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ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby przednie
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Kurtyny powietrzne
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Salon DYNAMICA Warszawa - Autoryzowany Dealer marki SEAT oraz CUPRA, posiada w swojej
ofercie samochód:

MARKA: Seat
MODEL: Leon
SILNIK: 1.5 TSI 130 KM
SKRZYNIA: manualna
WERSJA: Full Led
PRZEBIEG: 12 700 km
________________________
Cena katalogowa: 83 181 zł
Opony zimowe GRATIS!
Masz pytania? Zadzwoń: 22 512 05 50
______________________________________________________
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
--Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania
--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
/ Podświetlane schowka w desce rozdzielczej w technologii LED)
--Full Link
--Pakiet praktyczny (Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home

/ Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne)
--Pakiet zimowy (Podgrzewane przednie fotele
/ Spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu w spryskiwaczach i kontrolką poziomu płynu)
--Pakiet Full LED (Pełne przednie światła LED z funkcją świateł 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)
-- Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
-- Media System Plus (8-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio FM z CD/ MP3/ WMA
/ Złącza SD, Aux-in
/ 2 x USB z obsługą urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń
/ 8 głośników
/ Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych)
/ Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem)
______________________________________________________
Możliwa forma zakupu:
/ Leasing
/ Kredyt
/ Wynajem
/ Gotówka
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
______________________________________________________
SPRAWDŹ KORZYSTNE WARUNKI FINANSOWANIA, UBEZPIECZENIA, SERWISU - PEŁNA OBSŁUGA
W SALONIE LUB U KLIENTA.
JEŚLI SZUKASZ INNEJ SPECYFIKACJI SKONFIGURUJEMY SAMOCHÓD SPECJALNIE DLA CIEBIE.

DLACZEGO SEAT DYNAMICA:
- Trzykrotny Dealer Roku marki SEAT.
- Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie dzięki certyfikowanemu zespołowi i
wieloletniemu doświadczeniu.
- Posiadamy bogaty park samochodów do jazd testowych.
- Mamy największy wybór samochodów dostępnych od ręki.
- Posiadamy dział sprzedaży flotowej – SEAT FOR BUSINESS.
* Szczegóły u naszych doradców.
* Zdjęcia poglądowe
Treść powyższego 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.

