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Seat Ateca 1.5 TSI Virtueel cockpit Navi 150PK!
2e Pinksterdag open!
09/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.450,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Ateca

Uitvoering: 1.5 TSI Virtueel cockp...

Kilometerstand: 77.978 km

Bouwjaar: 09/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.255 kg

Motor: 1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

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, Getint glas,
Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,5 s
Topsnelheid: 201 km/u

Milieu
Energielabel: C

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 244 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
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Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Al jaren profileert Seat zich met 'auto emocion?. Duitse techniek, maar dan met Spaans karakter. Lekker
rijden! Voor de aandrijving van deze SUV zorgen een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde
versnellingsbak. Een goede zithouding is essentieel voor een fitte rit. Daarom is deze auto uitgerust met
comfortstoelen. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. In deze auto kunt u de belangrijkste
functies bedienen met uw stem. Deze auto kent elke bestemming als z?n broekzak, dankzij het
navigatiesysteem. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is
voorzien. Nooit meer problemen bij achteruitrijden of inparkeren. De achteruitrijcamera houdt alles in de
gaten! In deze Seat kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de
gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder
wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er
niets aan te doen. De cruise control heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u
na één klik weer op de oude snelheid. Deze Seat is voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
en bagage afdekhoes.

In de Seat Ateca heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Deze Seat Ateca blijft altijd alert.
Zo wordt gebruik gemaakt van forward collision warning. Bij het mogelijke risico op een aanrijding met een
voertuig voor u, slaat het systeem alarm. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig
op pad. Het systeem geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze auto in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten
wanneer u wilt komen?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
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