Seat Alhambra II-2010
157 000 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://biacomex.seat-auto.pl/samochody/6024316517
6024316517
2500 km
2000 cm3
220 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Benzyna
SUV
5
7
Brązowy
2018
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ABS
Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Centralny zamek
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania przednie
Dach panoramiczny
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Hak
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Klimatyzacja dwustrefowa
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
CD
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Immobilizer
Kamera cofania
Klimatyzacja czterostrefowa
Komputer pokładowy
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Kurtyny powietrzne
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
Relingi dachowe
Światła LED
Światła Xenonowe
Tapicerka skórzana
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
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MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
System Start-Stop
Tapicerka welurowa
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
AUTORYZOWANY DEALER SEAT OFERUJE:
MODEL: SEAT ALHAMBRA
WERSJA: STYLE ADVANCED FR
SILNIK: 2.0 tsi 220 KM bENZYNA
SKRZYNIA AUTOMAT 6- DSG
ROK PROD.: 2018
Auto demonstracyjne dealer
OKAZJA
Mały przebieg
WERSJA NAJBOGATSZA: m.in. Elektrycznie otwierane drzwi boczne, Bi-xenon, Alcantara, Navigacja,
Kamera,
DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- Trzeci rząd foteli 2+3+2, system przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy 7
fotelach,
- Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe
- Asystent parkowania
- Asystent świateł drogowych
- Asystent monitorowania dróg
- "Pakiet technologiczny:
gniazdko 230V
funkcja obniżania lusterka bocznego od strony pasażera"
- Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli
- "Pakiet Cargo:
/siatka zabezpieczająca bagaż (pionowa)
/pakiet ułatwiający aranżację przestrzeni bagażnika
/ siatka zapobiegająca przemieszczaniu się przedmiotów w bagażniku podczas jazdy"
Pakiet stylistyczny FR
/18-calowe felgi aluminiowe AKIRA GREY
/Lusterka boczne w kolorze Atom Grey
/Dedykowana tapicerka Alcantara z czerwonymi przeszyciami

/Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą z czerwonymi
przeszyciami
/Nakładki progowe z logo FR
/Logo FR na osłonie chłodnicy
/ Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w kolorze czarnym
- Autoalarm
- 2 Foteliki dziecięce zintegrowane
- Lakier metalik Brązowy

WYPOSAŻENIE:
Bezpieczeństwo:
7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne,poduszka kolanowa kierowcy)
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie foteli
Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych
kolizji (Multi Collision Brake)
Pięć trzypunktowych automatycznych pasów bezpieczeństwa
z napinaczami i regulacją wysokości mocowania
System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwaprzy przednich fotelach
ESC z systemem wspomagania hamowania awaryjnego
Elektryczna blokada tylnych drzwi bocznych obsługiwana
z fotela kierowcy
Zaczepy iSOFIX + Top Tether przy tylnych fotelach
(dla 3 fotelików dziecięcych)
Światła odblaskowe w przednich drzwiach
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
4 lata Ochrony Gwarancyjnej SEAT
NADWOZIE:
Lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
Zderzaki i klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia
Atermiczne szyby z boku i z tyłu
Przesuwane drzwi boczne
Elektrycznie przesuwane drzwi boczne + elektrycznie otwierana klapa bagażnika
Chromowana osłona chłodnicy
Pakiet Chromo (chromowane relingi dachowe i obramowania okien)
17-calowe felgi aluminiowe „DYNAMIC 48/2
Śruby zabezpieczające felgi przed kradzieżą
Opony samouszczelniające się
OŚWIETLENIE
Reflektory biksenonowe ze spryskiwaczami i Systemem adaptacyjnego oświetlenia (AFS)
Tylne światła LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej LED
Funkcja świateł do jazdy dziennej z funkcją „Coming Home”
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

Reflektory halogenowe
Oświetlenie parkingowe w lusterkach bocznych
MULTIMEDIA
Navi system:
/ Nawigacja satelitarna
/ 6,5-calowy kolorowy ekran
/ Radio z CD/ MP3/ WMA
/ Złącza USB, SD, Aux-in
/ 8 głośników,
/ Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki)
/ Kamera cofania
ELEKTRONIKA
Automatyczna trzystrefowa klimatyzacja Climatronic z panelem sterowania przy drugim rzędzie siedzeń
Komputer pokładowy
System rozpoznawania zmęczenia
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Tempomat
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania OPS
KOMFORT/WNĘTRZE
Tapicerka foteli z Alcantary w połączeniu ze skórą ekologiczną
System bez kluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
Zdalne otwieranie tylnej klapy
Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Składane lusterka boczne
Przesuwany podłokietnik ze schowkiem
CENA KATALOGOWA: 190 000 zł
RABAT: 33 000 ZŁ
CENA PROMOCYJNA: 157 000 ZŁ
Auto demo dealera przebieg ok 4000 km

