De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Seat Leon
1.2 TSI Style Navigatie

Specificaties

Prijs:

€ 9.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2015

Kilometerstand:

129.076 km

Kenteken:

3-ZVJ-04

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1113 kg

Motor:

1197 cc, 82 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD spelerAchterbank in delen neerklapbaar,
Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Armsteun voor,
Audioinstallatie met cd-speler, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in
hoogte verstelbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Elektrische ramen voor en achter,
Elektronisch Sper Differentieel, Elektronisch Stabiliteits Programma, Extra getint glas, Hill hold functie, Lederen stuurwiel,
Lederen versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Multimedia-voorbereiding, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar,
Professional pakket, Stuurwiel multifunctioneel

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie

Internet meeneemprijs. incl. 3 maanden garantie Afleverkosten 695 euro .
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Seat Leon. Het is een auto van het bouwjaar 2015, hij heeft 129076
kilometer op de teller staan. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Seat Leon samen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op
een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de
banden onvoldoende lucht bevat.
Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Bent u nieuwsgierig geworden? Bel
ons nu of mail ons voor meer informatie.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

Deze auto is door u geselecteerd op www.desnelheid.nl

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

