Seat Leon VER-1-5-TSI-FR
87 959 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/6080569208
6080569208
5 km
1498 cm3
130 KM
Manualna
Benzyna
Kompakt
5
5
Bordowy
2020
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Bluetooth
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterka boczne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
MP3
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka welurowa
Wielofunkcyjna kierownica
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Alufelgi
Asystent parkowania
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła LED
System Start-Stop
Tempomat aktywny
Wspomaganie kierownicy

OPIS
AUTORYZOWANY DEALER ROKU SEAT 2019 OFERUJE:
MODEL: SEAT LEON IV
WERSJA: FR
SILNIK: 1.5 TSI 130 KM 6 biegów
ROK PROD: 2020
5 – lat gwarancji !!
Wyposażenie dodatkowe:
Pakiet promocyjny dla FR
/ Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu
/ Czarna podsufitka
/ Navi System+
/ SEAT CONNECT - Bezpieczeństwo i serwis, Zdalny dostęp oraz Usługi online dla samochodów z Navi
System+
/ SEAT CONNECT - Aplikacje multimedialne dla samochodów z Navi System+
/ Mapy Europy dla Navi System
-18-calowe dojazdowe koło zapasowe
-Nawigacja satelitarna z mapami Europy-NAVI SYSTEM+
/10-calowy kolorowy ekran dotykowy
/Radio FM
/2 x USB typu C z przodu i 2 x USB typu C z tyłu
/7 głośników
/Bluetooth®

/Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
/Mapy Europy dla Navi System
Wyposażenie standardowe dla wersji FR
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ:
-Ogranicznik prędkości
-Tempomat
-System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i
rowerzystów
-Asystent pasa ruchu Lane Assist
-SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania kierownicy
BEZPIECZEŃSTWO:
-Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS
-Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
-Elektromechaniczny hamulec postojowy
-Asystent podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)
-6 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne)
-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 (Multi Collision Brake)
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
-System rozpoznawania zmęczenia
KOMFORT:
/Automatyczna klimatyzacja TRZYSTREFOWA
/Podłokietnik z przodu
-Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
-Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
-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
-Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
-Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem pokrywy bagażnika z pilota
-System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY Go
OŚWIETLENIE:
-Światła do jazdy dziennej LED
-Pakiet Full LED
/Pełne przednie światła LED
/Zintegrowane tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami
/Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach
/Funkcja świateł autostradowych "
-Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
NADWOZIE:
-Lusterka boczne w kolorze Cosmo Grey i klamki w kolorze nadwozia
-Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze Cosmo Grey
-Dedykowana osłona chłodnicy FR w kolorze Cosmo Grey
-Dedykowane zderzaki FR
-Podświetlane nakładki progowe FR w przednich drzwiach w technologii LED
-Przyciemniane tylne szyby
-Spojlery boczne z tyłu pojazdu (na bokach drzwi bagażnika)

-Tylny spojler
-Zestaw naprawczy do opon
-Sportowe zawieszenie z prześwitem obniżonym o 15 mm
WNĘTRZE:
-Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR obszyta skórą z czerwonym przeszyciem
-Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
-Podłokietnik z przodu i w drugi rzędzie siedzeń
-Oświetlenie bagażnika
-Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza
CENA KATALOGOWA: 99 587zł
Rabat specjalny: 11 628zł
Cena po rabacie: 87 959zł*
* cena przy zakupie na działalność lub dla grup zawodowych
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie
stanowi oferty handlowej

