Seat Leon 1.2 TSI Style
Automaat,Navigatie,Climate
control,L.M.Velgen,Cruise control
05/2013 - Benzine - Automaat

€ 11.950,Autogegevens
Merk, model:

Seat Leon

Uitvoering:

1.2 TSI Style Automaat...

Kenteken:

6-KKX-68

Kilometerstand: 144.463 km
Bouwjaar:

05/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.135 kg

Motor:

1.197 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Nette goed onderhouden Seat Leon automaat met 144.000 KM.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Parkeersensoren voor en achter,
Mistlampen, In hoogte verstelbare stoelen en stuur, Climate control,
Cruise control, Bluetooth telefoonvoorbereiding en Electr.ramen
en spiegels.Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. De aandrijving van deze Seat
wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. In deze auto profiteert u
onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Een optie die de veiligheid verhoogt, is de bediening vanaf het stuur van het audio-installatiesysteem en
het navigatiesysteem. De auto is ook uitgevoerd met climate control. 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 ook over parkeersensoren
voor en achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Stel de cruise control in op de gewenste
snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen versnellingspook,
in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Seat Leon is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Een kortere remweg verkleint de kans op een aanrijding. Brake assist helpt actief mee
tijdens een noodstop. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een
band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Bent u nieuwsgierig naar deze Seat Leon? Laat het ons dan snel weten.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

