Seat Ateca VER-1-5-TSIXPERIENCE-S-S-DSG
130 732 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:

http://biacomex.seat-auto.pl/samochody/6081271706
6081271706
5 km
1498 cm3
150 KM
Automatyczna
Benzyna
SUV
5
5
Biały

Rok produkcji:

2020
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ABS
Alufelgi
Asystent parkowania
Bluetooth
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
MP3
Podgrzewana przednia szyba
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
Relingi dachowe
Światła LED
System Start-Stop
Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica
Łopatki zmiany biegów
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
Asystent pasa ruchu
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Immobilizer
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
Kurtyny powietrzne
Nawigacja GPS
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka welurowa
Tempomat aktywny
Wspomaganie kierownicy

OPIS
AUTORYZOWANY DEALER ROKU SEAT 2019 BIACOMEX OFERUJE:
MODEL: NOWY SEAT ATECA
WERSJA: XPERIENCE
SILNIK: 1.5TSI 150KM
Skrzynia biegów: Automatyczna DSG
ROK PROD. 2020
5– LAT GWARANCJI !!
Wyposażenie dodatkowe:
-Pakiet Comfort+
-Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
-Pakiet wspomagania jazdy XL dla samochodów z Navi System+*:
/ Asystent aktywnego utrzymania pasa ruchu Lane Assist Plus
/ Asystent świateł drogowych Light Assist
/ Predykcyjny tempomat (ACC): dostosowanie prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji
/ System rozpoznawania znaków drogowych
/ System monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu Exit

Assist
/ System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist
/ Inteligentny asystent bezpieczeństwa Emergency Assist
/ Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist
/ Podgrzewana kierownica
-Navi System+
-18-calowe dojazdowe koło zapasowe
-18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/2 MACHINED NUCLEAR GREY
-Funkcja latwego składania tylnych siedzeń
-Składany hak holowniczy elektrycznie odblokowywany
-Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika z systemem KESSY (dla samochodów z alarmem)
-Pakiet Easy Plug-in
Wyposażenie standard:
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ:
-System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
-System rozpoznawania zmęczenia
-Ogranicznik prędkości
-Tempomat
-System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
-SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę reakcji
silnika, wspomagania kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG
-Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
-Funkcja rekomendacji zmiany biegu
-System powiadamiania ratunkowego eCall
-Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
BEZPIECZEŃSTWO:
-ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
-XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
-7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy)
-Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
-Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
-System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
-Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (dla 2-óch fotelików dziecięcych)
-Progresywne wspomaganie układu kierowniczego dla wersji z napędem na przednią oś
-18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/3
KOMFORT:
-Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
-Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem pokładowym z kolorowym wyświetlaczem 3,5" TFT
-Elektromechaniczny hamulec postojowy
-Pakiet praktyczny
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
/ 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
-Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski)

-System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY*
-Full Link
-Pakiet zimowy
/ Podgrzewane przednie fotele
/ Podgrzewana kierownica
WNĘTRZE:
-Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego
-Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu
-Wnętrze Style z szarymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej
-Wielofunkcyjna kierownica i elementy dźwigni zmiany biegów obszyte skórą
-Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach
-Aluminiowe nakładki na pedały
-Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości oraz zintegrowanym schowkiem z
otworami wentylacyjnymi dla drugiego rzędu siedzeń
-Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
Cena 144 180 zł
Rabat: 13 448zł
Cena po rabacie 130 732 zł*
* cena przy zakupie dla grup zawodowych lub działalności gospodarczych
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej

