
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vallei Auto Groep Duiven | Tel: 026 352 2700 | valleisales@leadnet.nl

Seat Leon 1.0 eTSI 110PK DSG Style Business
Intense
2023 - Automaat

€ 39.133,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Leon

Uitvoering: 1.0 eTSI 110PK DSG Sty...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: onbekend

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.230 kg

Motor: 999 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Magnetic tech(donker g...

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: 200 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 192 km/u

Milieu
Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal
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Garantie
Fabrieksgarantie: 48 maanden

Beschikbare afleverpakketten:
- Basispakket Nieuw (inbegrepen):
- Mattenset
- Gevarendriehoek
- Volle tank
- Lampenset
- Lifehammers 2x
Dit afleverpakket bevat: 48 Maanden fabrieksgarantie
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

** Wilt u zo vriendelijk zijn dit kenmerk mee te geven: 866911 **

Dit is echt een zakenauto om in het zicht te parkeren bij uw klant. We hebben het hier over een nieuwe
auto, hij is nu direct leverbaar. De benzinemotor levert uitstekende prestaties. Bestuurder en bijrijder
krijgen een warm welkom: deze Seat Leon is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Voor extra lichtinval
en een frisse luchtstroom zorgt het elektrisch bediende panoramadak. Opwarmen in koude dagen? Pak het
verwarmd stuurwiel met beide handen aan! Verder is de Seat uitgerust met: 16 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

De bediening van het audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur en
als u wilt zelfs met uw stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd heldere
ontvangst. Onderweg laadt u uw smartphone snoerloos op met behulp van de draadloze
oplaadmogelijkheid voor telefoons. De automatische airconditioning zorgt voor een prettige
binnentemperatuur. Deze slimme auto regelt veel uit zichzelf. De regensensor registreert neerslag en zet
de ruitenwissers aan. Onderweg zorgt de adaptive cruise control voor de juiste snelheid en afstand. De
automatisch inschakelbare verlichting activeert de verlichting als het donker wordt. Inparkeren wordt een
fluitje van een cent met behulp van de parkeersensoren achter. Voorzien van keyless start. Of, in gewoon
Nederlands: starten zonder sleutel.

Het rijden met deze Seat wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over
uw veiligheid waken. In het instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien.
Botsingen met een voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision warning slaat tijdig alarm als dat
risico ontstaat, zodat u kunt ingrijpen. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het zelfs waar als de
bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal. Het
Lane-keeping systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen van de rijstrook begeeft.

Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een
afspraak met u om deze Leon bij ons te komen bekijken.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Duiven
Ratio 22
6921 RW Duiven

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


