Pierwszy Właściciel.Serwis ASO.Klimatronik
x2.Alu 16.Ognista Czerwień!

27 000 PLN

Marka

Seat

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2012

Kolor

Czerwony

Finansowanie
Moc
Napęd

...
...
...

Benzyna

Przebieg

174233

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

2012-04-24

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

1197
Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel
Liczba drzwi

Leon

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

NRRJ94
Tak
5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję Seata Leona z 2012 roku w pięknej czerwieni.
Samochód sprowadzony z Niemiec, od pierwszej właścicielki i jedynej użytkowniczki.
Prezentowany egzemplarz wyposażony w bardzo ekonomiczny silnik 1.2 o mocy 105 koni.
Samochód utrzymany nienagannie, lakier bez rys i innych uszkodzeń auto może się podobać.
Do kompletu porusza się na kontrastującej, czarnej feldze z ładnymi oponami.
Przechodząc do wnętrza Leon nie posiada śladów nadmiernego zużycia, fotele, kierownica panele radia wszystko w doskonałym stanie.
Leon posiada klimatronik dwustrefowy, tempomat, sterowanie radiem w kierownicy itd.
Przestronne wnętrze pozwala wygodnie podróżować zarówno z przodu jak i z tyłu.
Do kompletu posiada przestronny bagażnik w którym bez problemu zmieścimy bagaże.
Silnik to jednostka 1.2 o mocy 105 koni, silnik pracuje bez zastrzeżeń, i dobrze napędza tej wielkości samochód.
Pozostałe podzespoły również bez uwag, zawieszenie dobrze wybiera nierówności.
Sprzęgło, skrzynia wszystko pracuje należycie.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Cena zawiera wszystkie opłaty celno-skarbowe, pozostaje koszt rejestracji w urzędzie 256zł.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

