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Seat Alhambra 1.4 TSI Style AUTOMAAT
CAMERA TREKHAAK-AFN. NAVI STOELVERW.
CRUISE 17"LMV CLIMA
08/2018 - Benzine - Automaat

€ 33.395,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Alhambra

Uitvoering: 1.4 TSI Style AUTOMAAT...

Kenteken: N-607-GD

Kilometerstand: 40.687 km

Bouwjaar: 08/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.617 kg

Motor: 1.395 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 198 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8 l/100km (1 op 12,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
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Fijnstofuitstoot: 0,9 mg/km
Energielabel: C

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Duitse techniek met Spaanse pit. Da?s Seat: auto emocion. Met zijn benzinemotor en automatische
transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Bij de complete uitrusting van deze auto hoort
ook stoelverwarming. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en verschuifbare achterbank zijn aan boord.

Ingebouwde spraakbediening maakt het mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw aandacht wordt
afgeleid. Elke weg is een bekende weg voor het aanwezige navigatiesysteem. Electronic climate control
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verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Met de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de
auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van
sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Seat heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Deze Seat is bovendien voorzien van cruise control. Dus
comfortabel en zuinig rijden verzekerd! U bent in deze Seat ook voorzien van lederen versnellingspook,
sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. In de Seat Alhambra heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een noodstop
maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale ondersteuning. Een
belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft
wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen.

We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


