Seat
Leon

66 900 PLN brutto
963 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (Skoda)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń:
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 15065

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

1 395 cm3
hatchback
manualna
benzyna
39 899 km

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:

125 KM
203 km/h
9.1 s
5.2 l/100
km
6.7 l/100
km
4.3 l/100
km

Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

przedni
5
5
szary
2018

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

1
1
4
2

816 mm
459 mm
282 mm
636 mm
1 233 kg
1 770 kg

WYPOSAŻENIE:
Felgi aluminiowe 17 Dynamic z ogumieniem typ 30/2

Listwy progowe

Full Link

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane

Lakier metalik

Lusterka boczne w kolorze czarnym

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie

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

Oświetlenie bagażnika

Airbag kolan kierowcy

Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru

Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi
lusterkami

Auto Hold
Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi
Collision Brake)

Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego

Chromowane obramowanie osłony chłodnicy
Czujnik deszczu

Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym
ekranem 3,5 TFT

Czujnik zmierzchu

Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany

Dach w kolorze czarnym

Seat Drive Proﬁle (4 proﬁle umożliwiające zmianę ust. silnika, brzmienia silnika,
wspomagania)

Przedni podłokietnik

Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami

Światła do jazdy dziennej LED

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

Światła przeciwmgielne przednie LED

EBA - system wspomagający nagłe hamowanie

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

ESC - system stabilizacji toru jazdy

Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

System Bluetooth

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

System kontroli ciśnienia w ogumieniu

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

System Seat Media Plus ekran 8 cali (Radio CD/MP3/SD/USB/8
głośników/Bluetooth/AUX/głos.ster)

Fotele przednie - sportowe
Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Szyby boczne-tylne przyciemniane

Funkcja oświetlenia Coming/Leaving Home

Szyby podnoszone elektrycznie, przód

Funkcja rekomendacji zmiany biegu

Szyby podnoszone elektrycznie, tył

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna

Gwarancja SEAT 5 lat

Tempomat

Hamulec postojowy - elektryczny
Kierownica wielofunkcyjna, sportowa w skórze z przeszyciem w kolorze czerwonym z
logo FR
Kieszenie w oparciach foteli przednich

Tylna kanapa, składana i dzielona
Tylny spoiler SEAT Sport Line
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
Wyłącznik poduszki powietrznej

Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa

XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego

Komputer pokładowy

Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS

Lakier uni biały White

Zamek centralny z pilotem

Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł autostradowych
Lampy tylne - LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED

Zawieszenie FR
Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

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

*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.

