Seat Arona 1.0 TSI Style Business Intense |
Virtual Cockpit | Climatronic | 17"velgen | Nav
2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 26.873,Autogegevens
Merk, model:

Seat Arona

Uitvoering:

1.0 TSI Style Business...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.085 kg

Motor:

999 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur:

Magnetic tech (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 40 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 182 km/u
Milieu
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Duiven | Tel: 026 352 2700 | lead@zijm.nl

Alle technologie in de Seat Arona is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Een
krachtige benzinemotor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. In de verwarmbare voorstoelen zitten is
elke keer een welkom gevoel. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Audio-aanpassingen doen zonder de weg uit het oog te verliezen? Daar zorgt de audiobediening op het
stuur voor! Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer
concentreren. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Bij de
luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. 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. Zuinig zoeven, dat kan deze auto dankzij de aanwezige cruise
control. De uitrusting van deze Seat is met lederen versnellingspook, multifunctioneel lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.
Als bestuurder van deze Seat bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Ook
is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te
vallen. De sensoren van de lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen als u onbedoeld in
de andere strook dreigt te belanden.
Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

Aanbieder
Zijm Duiven
Ratio 22
6921 RW Duiven
Tel: 026 352 2700
E-mail: lead@zijm.nl
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