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Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business Intense | Apple
Carplay | Beats Audio | Camera | Adaptive Cr
01/2023 - Benzine - Automaat

€ 29.900,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Ibiza

Uitvoering: 1.0 TSI FR Business In...

Kenteken: S-930-BZ

Kilometerstand: 8.500 km

Bouwjaar: 01/2023

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.103 kg

Motor: 999 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Magnetic tech (Grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Alcantara

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

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, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: C



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Occasion Center Nieuwegein | Tel: 030 634 4000 | muntstad@leadnet.nl

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Muntstad occasion afleverpakket:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- Muntstad garantie 12 maanden + Bovag garantie
- De eerste 6 maanden / 10.000km onderhoudsvrij
- Bovag 40-puntencheck
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Muntstad garantie 12
maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Betreft rijdende companycar, bel voor beschikbaarheid en actuele kilometerstand.

Duitse techniek met Spaanse pit. Da?s Seat: auto emocion. Deze auto heeft maar weinig kilometers
gemaakt, de teller staat op slechts 750 kilometer. De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een automatische transmissie. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare
voorstoelen. De sportstoelen zorgen ervoor dat u goed en comfortabel zit, ook als het gas erop gaat.
Verder is de Seat uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, metallic
lak, elektrisch verstelbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave. Voor
een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde DAB-ontvanger. Laat u niet afleiden door gerommel
aan de audioknoppen. De audiobediening op het stuur zorgt dat u altijd geconcentreerd blijft. Het
navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek
draadloos af te spelen. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Altijd achter zicht,
nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk. Met adaptive cruise control houdt
deze auto automatisch afstand tot uw voorligger. De uitrusting van deze auto is met lederen stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. De actuele
snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u
tijdens elke rit. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan komt de forward collision warning in
actie en waarschuwt meteen. Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van vermoeidheid
vertoont en kan zo ernstige ongelukken voorkomen. Loopt het verkeer onderweg vast, schakel dan de file
assistent in en laat het systeem zorgen voor de juiste afstand bij stilstaan en rijden. Een camera houdt de
juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen.

Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.

Officiële merkdealer
Muntstad Nieuwegein is jouw officiële dealer voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en
Volkswagen Bedrijfswagens.
 
Onze service en diensten
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Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst
met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunnen wij je uitstekend
helpen met onze diverse service- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast biedt onze service op locatie de
nodige extra comfort, we komen graag naar je toe! Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur
en schadeherstel.
 
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie. 
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- Transparante all-in prijzen.

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 Occasion Center Nieuwegein
Nijverheidsweg 11
3433 NP Nieuwegein

Tel: 030 634 4000
E-mail: muntstad@leadnet.nl


