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Seat Tarraco 1.5 TSI URBAN 7-pers. ZEER
COMPLEET !!!
12/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 30.495,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Tarraco

Uitvoering: 1.5 TSI URBAN 7-pers. ...

Kenteken: R-853-SG

Kilometerstand: 75.263 km

Bouwjaar: 12/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.534 kg

Motor: 1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Orix white (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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,
Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 58 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 199 km/u

Milieu
Energielabel: C

Historie
Aantal eigenaren: 1
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Omdat rijden een plezier mag zijn, staat deze Seat Tarraco enthousiast te glimmen in de showroom.
Technisch in topconditie, strak in de lak... echt een droomauto! Met zijn benzinemotor en handgeschakelde
zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. De comfortstoelen geven precies de
juiste ondersteuning voor rug en schouders. Comfort, licht en het complete gevoel van ruimte wordt
verzorgd door het elektrisch bediende panoramadak. Tot de uitrusting van deze Seat behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Ingebouwde spraakbediening maakt het mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw aandacht wordt
afgeleid. Met de routebegeleiding van het met navigatiepakket kunt u zich volledig op het verkeer
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concentreren. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services
heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met één druk op de knop blaast de airconditioning een koele
bries door het interieur. De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er
achter de auto gebeurt. 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 met een automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor. Met de keyless start hoeft u alleen de elektronische token op zak te hebben om in te stappen
en te starten. Sleutels niet meer nodig! Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het
rijcomfort. U bent in deze Seat ook voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Forward collision
warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Bij concentratieverlies en
toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te
houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. De veiligheidsoptie van de lane assist is een
rijstrookhulp die ervoor zorgt dat u niet ongecontroleerd van baan wisselt.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


