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Seat Leon 2.0 TDI FR 184PK Panoramadak
Xenon Leer Alcantara Stoelverwarming 2e
Pinksterdag
10/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 18.900,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Leon

Uitvoering: 2.0 TDI FR 184PK Panor...

Kenteken: L-076-VB

Kilometerstand: 36.641 km

Bouwjaar: 10/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.270 kg

Motor: 1.968 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

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, Navigatiesysteem,
Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 228 km/u

Milieu
Energielabel: F

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal
Leaseprijs: € 189 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Kleur ´Boheme´ Violett

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Seat Leon heeft 36641 kilometer
gelopen, hij is van het bouwjaar 2017. De krachtige dieselmotor van deze auto is gekoppeld aan een
handgeschakelde versnellingsbak. Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare voorstoelen.
Sportief rijden stelt eisen aan een stevige zitpositie voor rijder en bijrijder. Vandaar de strakke
sportstoelen! Laat de zon maar schijnen door het elektrisch bediende glazen panorama dak. Bij de
uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas,
elektrische handrem, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Kies de muziek waarvan u houdt, dankzij de dab-radio klinkt het altijd geweldig. Intussen bedient u het
audiosysteem en het navigatiesysteem met de knoppen op het stuur of met uw stem. De auto is ook
uitgevoerd met automatische airconditioning. 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 regen- en lichtsensor schakelt
de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Bovendien zorgt de adaptive cruise control
dat u de juiste afstand houdt tot uw voorligger. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen
versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, boordcomputer,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo
kijken er als het ware steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties.

Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Als u meer wilt weten over
deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


