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Seat Leon ST Xcellence
1.5 EcoTSI 150 KM
Nowy

ROK
2019
MOC
150 KM
P RZ EB IE G
6 KM

Sprzedawca
Łukasz Janicki

zapytaj

mobile

+48 663
665 257

Charakterysty
ka spalania
cykl miejski

6.7 l/100km

cykl
pozamiejski

4.3 l/100km

cykl mieszany

5.2 l/100km

emisja CO2

120 g/km

NAD WOZIE
KOMBI
P OJ.
1.5
TY P SIL NIKA
BENZYNA
KO LO R
GRAFITOWY METALIK
kupiony w Polsce bezwypadkowy nowy z salonu stan idealny

101 200 98 200 PLN
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj
pochodzenia

Polska

ABS
ESP

VIN

VSSZZZ5FZK
R093392

ASR (kontrola
trakcji)
klimatyzacja
automatyczna

Pierwsza
rejestracja
kupiony w

2-strefowa

Polsce

elektryczne
szyby

bezwypadkowy

elektryczne
lusterka
wspomaganie
kierownicy
komputer
immobilizer
centralny
zamek
czujnik
deszczu
czujniki
parkowania
kierownica
wielofunkcyjna
podgrzewane
fotele
asystent pasa
ruchu
bluetooth
system StartStop
czujniki
parkowania
przód
światła LED
czujnik
zmierzchu
tempomat
aktywny
elektrochromat
yczne lusterko
wsteczne
elektryczne
szyby tylne
relingi
dachowe
światła do
jazdy dziennej
poduszka
powietrzna

nowy z salonu
stan idealny

kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszka
powietrzna
chroniąca
kolana
poduszki
boczne
przednie
poduszki
boczne tylnie
kurtyny
powietrzne
radio
fabryczne
CD
gniazdo AUX
gniazdo SD
gniazdo USB
MP3
isoﬁx

Opis dodatkowy
5 LAT GWARANCJI DO 150 000 KM
Dostępne również inne kolory ! *
ZAPYTAJ O DODATKOWY RABAT ZA POZOSTAWIENIE SAMOCHODU W
ROZLICZENIU ORAZ GRUP ZAWODOWYCH I FIRM!!!*
* Szczegóły i dostępność u Doradcy Handlowego
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PREZENTOWANEGO MODELU :
* Pakiet Comfort+
/ Asystent świateł drogowych
/ Asystent pasa ruchu
/ Aktywny tempomat (ACC) z systemem kontroli odstępu
/ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
/ Pakiet zimowy (podgrzewane fotele)
* 16-calowe dojazdowe koło zapasowe
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WERSJI XCELLENCE :

• Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego
• Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia
• ESC z ABS, ASR i EBA
• Gniazdo 12V z przodu
• XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
• Aluminiowe nakładki progowe w przednich drzwiach
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Pakiet Full LED
• Roleta bagażnika i podwójna podłoga bagażnika
• Składana i dzielona tylna kanapa
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Lampki do czytania z przodu i z tyłu
• Podłokietnik z przodu
• 17-calowe felgi aluminiowe
• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
• Gniazdo 12V w bagażniku
• Zamykany schowek pod fotelem kierowcy
• Bluetooth
• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka
boczne
• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją
AirCare
• Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS Fotel
kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego
• Dedykowane zderzaki z podwójną, chromowaną końcówką układu
wydechowego
• Zaczepy Isoﬁx i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików
dziecięcych)
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny
powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy) z dezaktywacją
poduszki powietrznej pasażera
• Sportowa kierownica wielofunkcyjna
• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i
podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem na karty po stronie
kierowcy
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki,
otwieranie klapy bagażnika z pilota (3 przyciski)
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Nota prawna
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

