Seat Ateca 1.5 TSI FR , Adap. cruise, Virtual
cockpit, Schuif-kanteldak,
06/2021 - Benzine - Automaat

€ 37.900,Autogegevens
Merk, model:

Seat Ateca

Uitvoering:

1.5 TSI FR , Adap. cru...

Kenteken:

L-878-ZL

Kilometerstand: 1.036 km
Bouwjaar:

06/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.270 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

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,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 198 km/u
Milieu
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal
Leaseprijs: € 477,36 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Laat u niets wijsmaken, deze Seat Ateca biedt alles wat u van een auto verlangt. De krachtige
benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Comfort en een gevoel van
luxe: dat geeft de heerlijke stoelverwarming. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open.
Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Seat Ateca. Hij is zelfs voorzien van een verwarmd stuurwiel!
Ook 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Het full map navigatiesysteem begeleidt u naar uw reisdoel. Bent u daar eenmaal aangekomen, dan zorgt
de achteruitrijcamera ervoor dat u de auto soepel inparkeert. Het spreekt voor zich dat een auto als deze
ook van automatische airconditioning is voorzien. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in
staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Seat niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt bovendien over adaptive cruise control. En
op de plaats van bestemming zijn het de parkeersensoren achter die u helpen bij het inparkeren.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding met een
voorligger. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het
systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. De lane assist dirigeert u weer naar het midden
van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan. De auto is ook uitgerust met autonoom remsysteem
en dodehoekdetectie.
Nieuwsgierig geworden? Kom deze auto dan snel bij ons bekijken.
= Bedrijfsinformatie =
Prijs op basis van meeneemprijs. Kijk bij de afleverpakketten naar de mogelijkheid voor het aanschaffen
van diverse afleverpakketten, bijvoorbeeld met BOVAG-garantie. De adviseur kan u begeleiden bij het
maken van uw keuze.
VlastuinAuto heeft meer dan 200 occasions op voorraad. Bij ons kiest u voor kwaliteit, auto's met originele
en over het algemeen lage kilometerstanden, geen schade auto's en de meeste occasions zijn bij dealers
onderhouden. Neem contact met ons op om een bezichtiging te plannen en wij zorgen ervoor dat de auto
klaar staat om desgewenst ook een proefrit te kunnen maken.Wij zijn ervan overtuigd, dat de auto die u bij
ons heeft gezien niet tegenvalt bij een bezichtiging. Inruil van uw huidige auto is altijd bespreekbaar. Bel of
mail voor het maken van een afspraak. U kunt ons ook bereiken via Whatsapp op nummer: 06-25037561
We delen graag onze kennis om u goed te adviseren bij de aankoop van een occasions. U bent van harte
welkom in onze showroom om onze service te ervaren. De koffie wordt bij ons vers voor u gezet en we
serveren daarbij een lekker chocolaatje!
Disclaimer: Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is
VlastuinAuto Scherpenzeel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie
kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet
door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en
programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en
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mogen niet worden gebruikt door derden.

Aanbieder
Vlastuin Auto
Holleweg 20
3925 LW Scherpenzeel
Tel: 0318 571 233
E-mail: verkoop@vlastuinauto.nl
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