Seat Ateca 1.5 TSI FR Business Intense | Virtual
Cockpit | Keyless entry | Elec Achterklep
2021 - Benzine - Automaat

€ 50.285,Autogegevens
Merk, model:

Seat Ateca

Uitvoering:

1.5 TSI FR Business In...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.308 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Dark camouflage (groen...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 200 km/u
Milieu
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Seat Ateca. Dit is een splinternieuwe auto, die
nu uit voorraad leverbaar is. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een automatische
transmissie. ?s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van pas. Chauffeur en bijrijder zitten
stabiel in de scherpe bochten door de sportstoelen. De sloten worden automatisch ontgrendeld dankzij de
keyless entry. Fijne optie! Vergezichten krijgen een extra dimensie door het glazen panorama dak. Geen
gekleum meer in de koude dagen. Het verwarmd stuurwiel voelt als een weldaad na het ijskrabben. Verder
is de Seat uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
De luidsprekers van het high performance audiosysteem omringen u met een uitgebalanceerd geluid. Voor
storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Om de audiofuncties onderweg aan te passen,
hoeft u alleen maar gebruik te maken van de audiobediening op het stuur. Beste route, verwachte
aankomsttijd: uw eigen full map navigatiesysteem vertelt u alles! Connected drive services speelt uw
lievelingsmuziek draadloos af. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische
airconditioning. Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk.
Het luxeniveau in deze Seat is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken en de adaptive cruise
control helpt u om afstand te bewaren van het verkeer voor u.
De Seat Ateca is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en om de weg
in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke situaties
te behoeden. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en
attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. In een noodsituatie waarschuwt forward
collision warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Vermoeidheidsherkenning is een systeem
dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig
een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Na een lange werkdag in de file: daar zit niemand op
te wachten. Gelukkig helpt de file assistent een handje. Het radarsysteem meet de ruimte tot de voorligger
en bewaakt de juiste afstand. Stilstaan? Dan remt en stopt de auto vanzelf. Als veilige optie heeft deze
Seat Ateca lane assist, die u binnen de lijnen van uw rijstrook houdt wanneer u even niet oplet. Ook helpen
het autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, uw rit tot een veilige rit te maken.
Hebben we uw interesse gewekt? Deze Ateca staat nu voor u klaar, u bent van harte welkom om hem te
komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen aanbieden.
Belt u ons vandaag nog?

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