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Seat Leon Sportstourer 1.0 TSI 90PK Style
Launch Edition
01/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 23.250,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Leon

Uitvoering: Sportstourer 1.0 TSI 9...

Kenteken: K-773-HX

Kilometerstand: 56.558 km

Bouwjaar: 01/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.224 kg

Motor: 999 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Magnetic tech (Grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

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, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 13,1 s
Topsnelheid: 184 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
-    12 maanden BOVAG garantie
-    130 punten inspectie
-    Minimaal halve volle tank brandstof
-    Reconditionering van het in- en exterieur van de auto
-    Autohistorie bekend
-    Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
-    Minimaal 6 maanden geldige APK
-    14 dagen omruilgarantie
-    Inruilvoorstel op maat
-    Optische inspectie
-    Technische controle
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG garantie, Geldige APK,
RDW-Leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

In Spanje vinden ze dat autorijden te maken heeft met gevoel. Maar dan wel met solide techniek onder de
motorkap. Seat dus, auto emocion. In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, full LED verlichting, virtual
cockpit, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Spraaksturing luistert naar uw stem en
bedient de belangrijkste voertuigfuncties. Zuinig, veilig en ontspannen op pad: dat kan dankzij het
aanwezige full map navigatiesysteem. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische
airconditioning is voorzien. Een vergeten muurtje, een verborgen paaltje? Dat gebeurt niet meer, dankzij
de achteruitrijcamera. De elektronische systemen in deze Seat helpen u actief om comfortabeler te rijden.
Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de
gaten. Autosleutels? Overbodig. Met de elektronische token op zak stapt u zo in en met een druk op de
start-stopknop is de motor in bedrijf. Ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen
op deze auto.

De geavanceerde technologie in deze Seat is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en
er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. De actuele snelheidslimiet,
een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit.
Kop-staartbotsingen vormen een belangrijk deel van de meest voorkomende aanrijdingen. De forward
collision warning van deze auto voorkomt zulke botsingen geheel of reduceert de ernst van de schade
aanzienlijk. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die
waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Een camera houdt de juiste koers
binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen.

We kunnen ons voorstellen dat een proefrit wilt maken met deze auto. Belt u ons snel? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam in Duiven via telefoonnummer (026) 3522 701.
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Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Duiven heeft een uitgebreid aanbod dealer kwaliteitsoccasions van de merken Volkswagen, Volkswagen
Bedrijfswagens en SEAT op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons speciale occasionterrein treft u
een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd
kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige
APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre
inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag
tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de auto van uw keuze!

Aanbieder
Vallei Auto Groep Duiven
Ratio 22
6921 RW Duiven

Tel: 026 352 2700
E-mail: valleisales@leadnet.nl


