1,4 TSI style, klima, tempomat,
Marka

31 500 PLN
Seat

Model

Typ nadwozia

Kompakt

Typ paliwa

Stan

Używane

Rok produkcji

Przebieg

163637

Leon
Benzyna
2013

Kolor

Czerwony

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

122

Skrzynia

Napęd
Data pierwszej rejestracji

Na przednie koła
2013-11-06

Liczba drzwi

1395
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba miejsc

5

5

602 247 309
autatexas@wp.pl
Krzysztof Strzesak
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujnik deszczu

Czujniki parkowania przednie

Czujniki parkowania tylne

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Isofix

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Ogranicznik prędkości

Podgrzewane lusterka boczne

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

System Start-Stop

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Samochód osobowy Seat Leon 1,4 TSI sprowadzony z Niemiec, nie był dotąd eksploatowany na polskich drogach.
Technicznie i wizualnie w bardzo dobrym stanie. Ten model posiada ulepszoną wersję silnika, która w porównaniu do poprzednich modeli jest niezawodna i bezawaryjna
(kod silnika CMBA).
Wnętrze zadbane i czyste, utrzymane w ciemnej kolorystyce prezentuje się spójnie i daje poczucie komfortu.
Samochód dobrze wyposażony, oprócz dodatków takich jak elektryczne szyby i lusterka, alufelgi czy 6 poduszek powietrznych znajdziemy w nim między innymi:
- klimatyzację
- podgrzewane fotele
- system START&STOP - elektroniczny układ automatycznie wyłączający i włączający silnik podczas postoju
- tempomat i ogranicznik prędkości
- czujniki parkowania
- wielofunkcyjną kierownicę
Dodatkowymi atutami są też systemy wspomagające bezpieczeństwo i komfort jazdy ABS, kontrola trakcji i stabilizacja toru jazdy. Udogodnieniem dla rodziców jest system
mocowania fotelików ISOFIX umożliwiający szybki montaż fotelika bez użycia pasów bezpieczeństwa.
O rozrywkę zadba fabryczne radio/CD z możliwością odtwarzana swoich ulubionych plików audio z karty SD lub przez USB, a także wyjście AUX i łączność bluetooth.
Warto zaznaczyć, że dzięki sparowaniu auta ze smartfonem można swobodnie odbierać i wykonywać rozmowy telefoniczne poprzez system głośnomówiący w aucie.

Cieszymy się bardzo dobrą opinią pośród naszych klientów. Znajdź nas wpisując Auta TEXAS w google lub facebook oraz wejdź na naszą stronę internetową autatexas.pl

