Seat Arona VER-1-0-TSIFULL-LED-S-S
78 150 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:

http://reiski.seat-auto.pl/samochody/6086420034
6086420034
4 km
999 cm3
95 KM
Manualna
Benzyna
SUV

Liczba drzwi:
Liczba miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

5
5
Biały
2021

WYPOSAŻENIE
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja manualna
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszka powietrzna pasażera
Relingi dachowe
Światła LED
System Start-Stop
Tempomat
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Alufelgi
Bluetooth
Czujniki parkowania tylne
Elektryczne szyby tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Immobilizer
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Poduszka powietrzna kierowcy
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka welurowa
Wspomaganie kierownicy

OPIS
Multi-Salon REISKI – autoryzowany Dealer SEAT-a z ponad 25-letnim doświadczeniem!
• Oferujemy fachowe doradztwo
• Udzielamy pomocy w załatwianiu formalności związanych z finansowaniem auta (kredyt, leasing,
wynajem)
• Pomagamy w doborze najlepszego ubezpieczenia
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody wszystkich marek
SEAT Arona Full LED 1.0 TSI 95 KM 5-biegowa manualna Start/Stop
Rok produkcji 2021
Samochód bez przebiegu.
Podana cena dotyczy zakupu na firmę lub grupę zawodową.
Cena specjalna : 78 150 PLN brutto
GWARANCJA SEAT – 5 lat lub 150 tys. km
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
-Pakiet Comfort+
Czujniki parkowania z tyłu
Pakiet Spring:
/Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
/Czujnik deszczu
/Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)

/Funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
/Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
/Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
Pakiet schowków:
/Podłokietnik z przodu (tkanina)
/Zamykany schowek pod fotelem pasażera i półka pod fotelem kierowcy
/Siatka w bagażniku
- 16-calowe koło dojazdowe
Samochód dostępny w Salonie SEAT Multi-Salon REISKI w Bydgoszczy
Zapraszamy
Bydgoszcz, ul. Fordońska 353
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
obowiązujących przepisów.

