Seat Ateca VER-1-5-ECO-TSIFR-START-STOP
112 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:

http://cichy-zasada-szczecin.seat-auto.pl/samochody/60813651
80
6081365180
3000 km
1498 cm3
150 KM
Manualna
Benzyna
SUV
5
5

Kolor:
Rok produkcji:

Niebieski
2021

WYPOSAŻENIE
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
Centralny zamek
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
System Start-Stop
Tempomat aktywny
Wspomaganie kierownicy
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Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Immobilizer
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
Relingi dachowe
Światła LED
Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT Grupa Cichy-Zasada oferuje:
Model: SEAT Nowa Ateca
Wersja wyposażenia: FR
Silnik: 1.5 TSI 150 KM
Skrzynia: Manualna 6- biegowa
Kolor nadwozia: Niebieski Energy Blue niemetalizowany
Rok produkcji 2021 !
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA
Pojazd demonstracyjny dostępny od ręki!
CENA KATALOGOWA: 129 903 ZŁ BRUTTO
CENA SPECJALNA: 112 000 BRUTTO
RABAT: 17 903 ZŁ BRUTTO
Twój doradca handlowy :
☎ Krzysztof 661 850 228

☎ Kacper 695 390 147
Poza bogatym wyposażeniem wersji FR samochód posiada także:
Pakiet Comfort+
-Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
-BeatsAudio: System audio klasy premium o mocy 340W ze wzmacniaczem, subwooferem i 9 głośnikami
-Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
-18-calowe dojazdowe koło zapasowe
Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z Navi System+
-Asystent pasa ruchu
-Asystent świateł drogowych
-Predykcyjny tempomat (ACC)
-System rozpoznawania znaków drogowych
-System monitorowania martwego pola z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
-System ochrony pasażerów
- Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika z systemem KESSY
Navi System+
-Nawigacja satelitarna z mapami Europy
-9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym
-2 podświetlane gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń
-8 głośników
-Rozbudowana funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
-Rozbudowana tablica przyrządów z kolorowym 3,5 calowym wyświetlaczem
-WLAN
SEAT CONNECT dla Navi System+
-Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat)
-Zdalny dostęp i Usługi multimedialne online (subskrypcja na 1 rok)
- Mapy Europy dla Navi System+
- Czarna podsufitka
- Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
Wyposażenie standardowe:
• BEZPIECZEŃSTWO
-ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA, XDS
-7 poduszek powietrznych
-Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
-System przypominający o konieczności zapinania pasów
-Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy
• SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
-System kontroli odstępu Front Assist
-System rozpoznawania zmęczenia
-Ogranicznik prędkości
-Tempomat
-Asystent podjazdu
-Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
-Kamera cofania
-System powiadamiania ratunkowego eCall
-SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL

• KOMFORT
-Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
-Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym z kolorowym wyświetlaczem 3,5" TFT
-Elektromechaniczny hamulec postojowy
Pakiet zimowy:
-Podgrzewane przednie fotele i kierownica
Pakiet praktyczny:
-Czujnik deszczu
-Czujnik zmierzchu
-Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł
-Automatycznie ściemniające się bezramkowe lusterko wsteczne
-Automatycznie obniżające się lusterko pasażera podczas cofania
-Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
-Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
-System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
• OŚWIETLENIE
-Pełne przednie światła LED
-Tylne światła LED
-Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
-Tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami
-Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza
SZCZEGÓŁY OFERTY U DEALERA:
SEAT Grupa Cichy-Zasada
Południowa 6, 71-001 Szczecin
Twój doradca handlowy:
☎ Krzysztof 661850228
☎ Kacper 695 390 147
───
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Zdjęcia poglądowe
78406-K4K4

