Seat Leon VER-1-5-TSIXCELLENCE
108 600 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/60865612
80
6086561280
10 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kombi
5
5

Kolor:
Rok produkcji:

Czarny
2021

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

OPIS
Autoryzowany Dealer SEAT Grupa Cichy-Zasada oferuje:
Model: SEAT Nowy Leon ST
Wersja wyposażenia: Xcellence
Silnik: 1.5 TSI 130 KM
Skrzynia: Manualna 6-biegowa
Kolor nadwozia: Czarny Midnight Black metalizowany
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM W CENIE AUTA
Skorzystaj z dodatkowego rabatu dla grup zawodowych!
Możliwość zostawienia samochodu w rozliczeniu!
CENA KATALOGOWA: 110 807 ZŁ BRUTTO
CENA SPECJALNA: 108 600 ZŁ BRUTTO*
*Pojazd dostępny od 36. tygodnia
Twój doradca handlowy :
☎ Krzysztof 661 850 228
☎ Kacper 695 390 147

Poza bogatym wyposażeniem wersji Xcellence, samochód posiada także:
Pakiet promocyjny Xcellence
-Pakiet zimowy
-Podgrzewane przednie fotele
-Podgrzewana kierownica
-Podgrzewanie dyszy spryskiwaczy
- Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika
- Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
- Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Kamera cofania
- 18-calowe dojazdowe koło zapasowe
- Ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z Media System+
-Asystent świateł drogowych High Beam Assist
-Aktywny tempomat (ACC)
-System monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu Exit
Assist
Wyposażenie standardowe pojazdu:
• BEZPIECZEŃSTWO
-Systemy ESC, ABS, HBA, TCS i EDL z XDS
-Elektromechaniczny hamulec postojowy
-Asystent podjazdu i zatrzymania
-7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
-System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach
-Zaczepy Isofix i Top Tether na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Isofix na fotelu
pasażera
-Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
-System rozpoznawania zmęczenia
• SYSTEM WSPOMAGAJĄCY KIEROWCĘ
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat
- System kontroli odstępu
- Asystent pasa ruchu
- Czujniki parkowania z tyłu
• KOMFORT
Pakiet Style Comfort:
-Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa
-Podłokietnik z przodu
-2 x USB typu C z przodu i 2 x USB typu C z tyłu
Pakiet praktyczny:
-Czujnik deszczu
-Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
-Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
- Czujnik zmierzchu
- Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
- Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem pokrywy bagażnika z pilota
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
- 17-calowe felgi aluminiowe XC DYNAMIC
• OŚWIETLENIE
- Światła do jazdy dziennej LED
- Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
Pakiet Full LED:
-Pełne przednie światła LED
-Dynamiczne kierunkowskazy tylnych świateł
-Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach
-Funkcja świateł autostradowych
SZCZEGÓŁY OFERTY U DEALERA:
SEAT Grupa Cichy-Zasada
Południowa 6, 71-001 Szczecin
Twój doradca handlowy :
☎ Krzysztof 661 850 228
☎ 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.
87419 - Midnight Black

