Seat
Ibiza

50 900 PLN brutto
733 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Tarnów (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 14 634 11 96
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 15064

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

999 cm3
hatchback
manualna
benzyna
35 269 km
przedni

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

95 KM
187 km/h
10.4 s
4.2 l/100
km
5 l/100 km
3.7 l/100
km

WYMIARY:

5
5
czerwony
2017

Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

693 mm
445 mm
061 mm
469 mm
1 095 kg
1 590 kg

WYPOSAŻENIE:
4/5 zagłówki

Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami + AFS (doświetlanie zakrętów)

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Lampy tylne w technologii LED

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Obrotomierz

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Oświetlenie bagażnika

Dywaniki podłogowe - materiałowe

Przedni podłokietnik

EBA - system wspomagający nagłe hamowanie

Schowki w podłodze bagażnika

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów

ESC - system stabilizacji toru jazdy

Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

Filtr przeciwpyłkowy
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

System Media System Colour (5-calowy ekran dotykowy, radio SD/USB/AUX/Bluetooth,
6 głośników)

Fotele przednie - komfortowe

System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach

Hill Hold Control - wspomaganie ruszania na wzniesieniu

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Instalacja radiowa + 6 głośników

Tapicerka materiałowa

Interfejs Bluetooth

Tempomat

Kierownica i drążek biegów skórzane

Trzecie światło stop

Kierownica wielofunkcyjna

Tylna kanapa, składana i dzielona

Kierownica z łopatkami zmiany biegów

Tylny spojler

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Uchwyt na kubek w centralnej konsoli

Klamki w kolorze nadwozia

Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether,
tył

Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa

Wspomaganie układu kierowniczego

Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia

Zamek centralny z pilotem

Komputer pokładowy

Zawieszenie FR

Koło zapasowe

Zawieszenie komfortowe

Lakier uni

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lampki do czytania z przodu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Aluminiowe felgi

Tempomat

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter

poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

