Seat Leon III-2012
173 900 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

http://switon-paczkowski.zgora.seat-auto.pl/samochody/603497
8237
6034978237
9 km
1998 cm3
300 KM
Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Benzyna
Kombi
5
5
Szary
2018
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ABS
Alufelgi
Bluetooth
Centralny zamek
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane fotele
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Kamera cofania
Klimatyzacja dwustrefowa
Nawigacja GPS
Poduszka powietrzna chroniąca kolana
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
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Alarm
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja automatyczna
MP3
Podgrzewane przednie siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Radio fabryczne
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Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka welurowa
Tempomat aktywny
Wspomaganie kierownicy
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Światła LED
System Start-Stop
Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica

OPIS
Autoryzowany DEALER marki SEAT oferuje:
MODEL: SEAT
WERSJA: LEON CUPRA ST 4 DRIVE
SILNIK: 2.0 TSI 300 KM
ROK PRODUKCJI: 2018
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
§ ESC z ABS, ASR i EBA, przycisk dezaktywujący ESC
§ XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
§ Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare
§ Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych)
§ Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych; pełne tylne światła LED
z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED; światła do jazdy dziennej LED; przednie światła
przeciwmgielne LED
§ Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: oświetlenie bagażnika w technologii LED; lampki LED do
czytania z przodu; oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED; lampki LED przy osłonach
przeciwsłonecznych; diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów; podświetlenie
schowka w desce rozdzielczej w technologii LED
§ System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający
skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
§ Relingi dachowe czarne
§ Podłokietnik z przodu oraz w drugim rzędzie siedzeń
§ Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
§ System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach
§ 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy) z
dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
§ Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold),
progresywny układ kierowniczy
§ Składana i dzielona tylna kanapa, funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, kieszeń w oparciu
przednich foteli, zamykane schowki pod przednimi fotelami
§ Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu (automatyczne światła); automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home; automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne
§ Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo CUPRA obszyta skórą z łopatkami do zmiany biegów przy
kierownicy dla DSG
§ Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy; radio FM z CD/MP3/WMA; złącza SD, Aux-in;
2 x USB z obsługą urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń; 8 głośników;
Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych; funkcja
rozpoznawania mowy i sterowania głosem
§ Komputer pokładowy (ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz pojazdu) oraz wirtualny kokpit:
cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"
WYBRANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
§ Pakiet Comfort+: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu ; SEAT Sound System: 9 głośników i subwoofer

; Nawigacja satelitarna z 8-calowym, kolorowym ekranem dotykowym ; Mapy Europy dla Navi System
§ CUPRA Black Matt Line: Lusterka boczne, napis CUPRA, obramowanie osłony chłodnicy i 19-calowe
aluminiowe felgi lakierowane w kolorze matowej czerni; Tylny spojler i napis na progach w kolorze
lśniącej czerni; Czerwone zaciski hamulców z logo CUPRA
§ Pakiet wspomagania jazdy Comfort Assistant: Asystent świateł drogowych; Asystent pasa ruchu;
Asystent jazdy w korku; Inteligentny asystent bezpieczeństwa; Aktywny tempomat (ACC) z systemem
kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
§ Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele; Spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem płynu w
spryskiwaczach i kontrolką poziomu płynu
§ Full Link
§ Kamera cofania
§ Mapy Europy (karta SD) dla Navi System
§ Alarm z funkcją SAFE
Kontakt z doradcami handlowymi:
Jarosław Jakubowski 539 971 106
Tomasz Kowaliński 693 629 060
Anna Dziekanowska SFB 735201767
Marta Samborska SFB 539772016

ZAPRASZAMY DO SALONU NA JAZDĘ PRÓBNĄ!
W ofercie posiadamy bardzo atrakcyjne formy finansowania:
Szczegóły u doradców handlowych – Zapraszamy!
W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO POWYŻSZA OFERTA NIE STANOWI OFERTY
HANDLOWEJ

