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Seat Leon 1.0 eTSI 110pk DSG FR Business
Intense | Navigatie | LED | Carplay | Keyless
Ent
10/2022 - Hybride - Automaat

€ 32.900,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Leon

Uitvoering: 1.0 eTSI 110pk DSG FR ...

Kenteken: R-546-KV

Kilometerstand: 20.000 km

Bouwjaar: 10/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.257 kg

Motor: 999 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Nevada white (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 45 liter
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 192 km/u

Milieu
Energielabel: B
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Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

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

Welkom bij Muntstad! Graag maken wij een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging en/of een proefrit.
Neem contact met ons op via tel. 030-699 7700 of per mail: Sales_Team_Volkswagen_Zeist@muntstad.nl

Infomeer naar beschikbaarheid en actuele kilometerstand. Betreft een rijdende company car.

Officiële merkdealer
Muntstad Zeist is jouw officiële dealer voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen
Bedrijfswagens.
 
Onze service en diensten
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
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QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Deze Seat zit barstensvol 'auto emocion?. Technisch gezien Duits, qua rijkwaliteiten Spaans. Mooie combi
toch? Elektrisch rijden of toch benzine? Voor allebei is iets te zeggen. Daarom biedt de hybride motor van
deze Seat Leon de keus. De R in de maand? Dan is het tijd voor de luxe van de meegeleverde
stoelverwarming! Als de 'r? in de maand zit, komt zo?n verwarmd stuurwiel als geroepen! Ook 17 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank zijn aan boord.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Spraakbediening herkent uw stem en voert
opdrachten uit terwijl u beide handen aan het stuur houdt. Zorgeloos en geconcentreerd rijden? Het full
map navigatiesysteem wijst de weg! Gedoe met kabels en stekkers in de sigarettenaansteker is voorbij. De
aanwezige draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons zorgt voor wireless recharging van uw smartphone.
De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Bij het inparkeren laat de achteruitrijcamera
precies zien hoeveel meter... decimeter... centimeter ruimte er nog is! Natuurlijk is een complete auto als
deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Seat heeft niet alleen een
automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Een druk op de knop en
starten maar! Dat kan dankzij keyless start.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Onderweg zorgt verkeersborddetectie ervoor dat
u geen waarschuwingsbord mist. De sensor van het forward collision warning-systeem registreert
permanent de afstand tot voorliggers en grijpt in als een botsing dreigt. Vermoeidsheidsherkenning herkent
tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat
de bestuurder in slaap valt. Keep your lane? Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor. Met
voorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met
ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

Aanbieder
Muntstad Zeist
Blanckenhagenweg 8
3712 DE Zeist

Tel: 030 699 7700
E-mail: muntstad@leadnet.nl


