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Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR LED NAVI
Panoramadak Cruise Clima PDC LM 204 PK! 2e
Pink
04/2021 - Hybride - Automaat

€ 33.445,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Leon

Uitvoering: 1.4 TSI eHybrid PHEV F...

Kenteken: P-942-NX

Kilometerstand: 17.246 km

Bouwjaar: 04/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.514 kg

Motor: 1.395 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

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
Gecombineerd vermogen: 150 kW (204 PK)
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 150 kW (204 PK)
Koppel: 350 Nm

Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 40 liter
Actieradius: 63 km
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Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,7 s
Topsnelheid: 220 km/u

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 12 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 3.6 kW
Accu snelladen: nee

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 14,9 kWh/100km
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 104 - € 118 per kwartaal

Uw nieuwe auto staat klaar voor vertrek. Stap gerust in, deze Seat Leon heeft 17246 kilometer gelopen.
Met een viercilinder motor en een automatische transmissie beschikt deze Seat over uitstekende prestaties.
Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het
eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het
glazen panoramadak. Koude handen? Da?s voorbij met het verwarmd stuurwiel. Pak aan! 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.

U kunt het audiosysteem met DAB-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen
op het stuur of zelf met uw stem. Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. De
automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en
de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Deze auto is eenkennig
en start alleen voor z?n baas dankzij de keyless start.

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. In het instrumentarium laat de
verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. Op een kop-staartbotsing zit niemand te wachten.
Daarom is de forward collision warning onderweg constant alert en berekent via een sensor de veilige
afstand tot voorliggers. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning
automatisch een waarschuwingssignaal. Loopt het verkeer onderweg vast, schakel dan de file assistent in
en laat het systeem zorgen voor de juiste afstand bij stilstaan en rijden. Het Lane-keeping systeem
garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen van de rijstrook begeeft. U bent mede dankzij
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.

Weet u genoeg? Is dit de auto die u wilt? Dan kunt u hem nu gaan ervaren. Druk op de proefritknop en wij
nemen zo snel mogelijk contact met u op.

= Bedrijfsinformatie =
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De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


