Seat Arona Facelift | 1.0 TSI 95 pk FR Business
Intense | Adaptive Cruise Control | Achteru
09/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 27.900,Autogegevens
Merk, model:

Seat Arona

Uitvoering:

Facelift | 1.0 TSI 95 ...

Kenteken:

N-338-BP

Kilometerstand: 7.500 km
Bouwjaar:

09/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.109 kg

Motor:

999 cc, 95 pk (70 kW)

Kleur:

Saphire Blue (licht bl...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Skai

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 18
Tankinhoud: 40 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 182 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Energielabel: B
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Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Muntstad DasWelt afleverpakket:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- De eerste 6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij
- Muntstad garantie 6 maanden + Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat: Das WeltAuto; BOVAG garantie (6 maanden); Muntstad garantie 6 maand (6
maanden garantie); Nieuwe APK
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden
Dit is niet zomaar een Seat Arona. De hoge prestaties van de motor, het strak afgestelde onderstel en de
uitgekiende verhoudingen van de transmissie staan garant voor bergen rijplezier. Met zijn benzinemotor en
handgeschakelde vijfversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Winter... Eerst
krabben, dan genieten van de stoelverwarming. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook
18 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. De audiobediening op het stuur is niet
alleen handig en praktisch, maar draagt ook bij aan de veiligheid onderweg. De snelste of zuinigste weg?
Het navigatiesysteem aan boord wijst de juiste weg! Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek
draadloos af. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Een
vergeten muurtje, een verborgen paaltje? Dat gebeurt niet meer, dankzij de achteruitrijcamera. Het
luxeniveau in deze Seat is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken en de adaptive cruise
control helpt u om afstand te bewaren van het verkeer voor u. De uitrusting van deze Seat is met lederen
versnellingspook, multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
U geniet nog meer van het rijden met uw Seat omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en
attendeert u op de verkeersborden langs de weg. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende
aanrijding met een voorligger. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Een
geavanceerde optie van de adaptive cruise control is de file assistent, die ook bij lage snelheden actief is. U
houdt daardoor automatisch genoeg afstand en het systeem zorgt dat u stopt als het nodig is. De lane
assist waarschuwt als u onbedoeld van rijstrook dreigt te wisselen.
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Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.
Officiële merkdealer
Muntstad is jouw officiële dealer van SEAT.
Onze service en diensten
Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst met
financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kan je terecht voor service- en
reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar jou toe. Daarnaast
kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur of schadeherstel.
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid. Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd voordat ze te
koop aangeboden worden. Omdat we staan voor onze kwaliteitsproducten, worden al onze auto's
afgeleverd met minimaal 6 maanden garantie en minimaal 10.000 km onderhoudsvrij.
Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Seat Utrecht
Landzigt 18
3454 PE De Meern
Tel: 030 242 6050
E-mail: muntstad@leadnet.nl
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