Seat Tarraco VER-1-5-ECOTSI-EVO-STYLE-START-STOP
136 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://dynamica-warszawa.seat-auto.pl/samochody/6099773196
6099773196
15255 km
1498 cm3
150 KM
Manualna
Benzyna
SUV
5
5
Czarny

Rok produkcji:

2022

WYPOSAŻENIE

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

MARKA: Seat
MODEL: Tarraco
SILNIK: 1.5 TSI 150 KM
SKRZYNIA: 6-biegowa manualna
WERSJA: STYLE
GWARANCJA: 5 LAT
_________________________________
Rata już od 1 407,-zł/netto*!
______________________________________________________
Wyposażenie dodatkowe:
- Gniazdo 230V w bagażniku (WARTOŚĆ 422,-zł)
- Dojazdowe koło zapasowe (WARTOŚĆ 436,-zł)
- Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu (WARTOŚĆ 1 666,-zł)
- Składany hak holowniczy elektrycznie odblokowywany (WARTOŚĆ 3 541,-zł)
- 18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 37/1 w kolorze srebrnym i czarnym (WARTOŚĆ 2 868,zł)
- Pakiet Smart (WARTOŚĆ 774,-zł)
- Pakiet schowków (WARTOŚĆ 496,-zł)
- Pakiet LIGHT & STYLE zawierający: Listwa okien w kolorze srebrnym, Przyciemniane szyby, Białe
wewnętrzne oświetlenie LED w przednich i tylnych drzwiach (WARTOŚĆ 1 970,-zł)
______________________________________________________
Wybrane elementy wyposażenia standardowego dla wersji Style:
- Pakiet wspomagania jazdy S zawierający: Asystent pasa ruchu, System kontroli odstępu Front Assist
z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, System powiadamiania
ratunkowego eCall
- Zaczepy iSOFIX (dla 3 fotelików: 2x w drugim rzędzie siedzeń i 1x na fotelu pasażera z przodu)
- System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa Climatronic
- Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów
- Bezramkowe, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Elektrycznie sterowane szyby z
przodu i z tyłu, Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
- System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY GO
- Media System+: 8,25-calowy ekran dotykowy, Bluetooth, Full Link (Android Auto, Apple CarPlay,
MirrorLink), DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
-Przednie pełne światła LED, Zintegrowane tylne światła LED, Przednie światła przeciwmgielne LED

z funkcją doświetlania zakrętów, Dynamiczne kierunkowskazy LED z tyłu
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego
- Czarna podsufitka
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- Podłokietnik z przodu oraz w drugim rzędzie siedzeń
- Gniazda 12V w konsoli centralnej i bagażniku, Kieszeń w oparciu przednich foteli, Zamykany
schowek pod fotelem kierowcy, Składany przedni fotel pasażera, Oparcie drugiego rzędu siedzeń
dzielone w proporcji 40/20/40 i składane do płaskiej podłogi, Przesuwany drugi rząd siedzeń w proporcji
60/40, Roleta bagażnika, Rozkładane stoliki na oparciach przednich foteli, Podwójna podłoga
bagażnika
______________________________________________________
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.
* Leasing Moc Niskich Rat: opłata wstępna: 15%, okres finansowania: 48 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.
Dodatkowe informacje: liczba miejsc: 5
Numer oferty: AKL17DQAH

