Seat Leon
83 900 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/6085437160
6085437160
10 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Biały
2021
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Bluetooth
Czujnik zmierzchu
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
Światła przeciwmgielne
Tempomat
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Alufelgi
Asystent pasa ruchu
Centralny zamek
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Isofix
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
System Start-Stop
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Trzykrotny Zdobywca Nagrody Dealer Roku SEAT 2015, 2016, 2017 poleca:

MARKA: Seat
MODEL: Leon
SILNIK: 1.5 TSI 130KM
SKRZYNIA:6-biegowa manualna
WERSJA: Style
GWARANCJA:5 LAT
UWAGA! 1 zdjęcie ma na celu zaprezentowanie wyglądu danej wersji - zdjęcia kolejne to zdjęcia
sprzedawanego egzemplarza.
________________________
CENA KATALOGOWA: 86 649,-zł
Rata już od 321,-zł
______________________________________________________
Wyposażenie dodatkowe:
- Czujniki parkowania z tyłu (WARTOŚĆ 1 569,-zł)
- Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza zawierający: Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią
zmiany biegów , Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED (WARTOŚĆ 254,-zł)
______________________________________________________
Wybrane elementy wyposażenia standardowego dla wersji STYLE:
- Tempomat
- Asystent pasa ruchu Lane Assist
- Automatyczna klimatyzacja jednostrefowa
- Zaczepy Isofix i Top Tether na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Isofix na fotelu

pasażera
- System rozpoznawania zmęczenia , System kontroli ciśnienia w oponach
- Elektromechaniczny hamulec postojowy
- 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy, 2 x USB typu C z przodu, Bluetooth, funkcja odbioru
programów radiowych w formie cyfrowej
- System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY Go
- Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
- Bluetooth, Full Link (Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link)
- Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
boczne
- Sportowa kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- Światła do jazdy dziennej LED, Przednie i tylne światła EcoLED
- 16-calowe felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości
- Składane i dzielone oparcie tylnej kanapy
______________________________________________________
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.
* Cena dla firm lub grup zawodowych. Szczegóły u naszych doradców.
* Leasing Moc Niskich Rat: opłata wstępna: 30%, okres finansowania: 36 mies., roczny limit: 10 tys.
* Zdjęcia poglądowe
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.

