SEAT Toledo Reference

35 900 PLN
Zapytaj o promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.

Nadwozie:

liftback, 5 drzwi

Kolor nadwozia:

czarny metaliczny

Silnik:

benzynowy

Rocznik:

2016

Moc:

90 [KM]

Przebieg:

79200 km

Pojemność:

1200 [cm3]

Numer oferty:

AU01903

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo:

Przednie, czołowe poduszki powietrzne
(kierowcy i pasażera)

Poduszka powietrzna kierowcy
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

System ISOFIX
ESP
Immobilizer

Pełnowymiarowe koło zapasowe
ABS
System kontroli cisnienia w oponach

Przednie, boczne poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ASR
Sygnalizacja niezapiętych pasów

Nadwozie:

15" stalowe felgi z kołpakami

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu

Klimatyzacja manualna
Regulacja wysokości fotela kierowcy

Tapicerka materiałowa

Filtr przeciwpyłkowy

Komputer pokładowy
Składana tylna kanapa dzielona w proporcji
60/40
Gniazdo 12V

Lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie
Wnętrze:

Technologia:

Wspomaganie układu kierowniczego

Centralny zamek sterowany pilotem

Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Gniazdo USB

Radio fabryczne

Sterowanie systemem audio przyciskami na
kierownicy
Gniazdo AUX

DODATKOWE INFORMACJE:
AutoPunkt/Pewne Używane Chorzów oferuje do sprzedaży:
Seat Toledo, od pierwszego właściciela, krajowy, serwisowany w ASO, poddany kontroli technicznej w naszym autoryzowanym serwisie Suzuki/Nissan.
AutoPunkt/Pewne Używane Chorzów gwarantuje:
1.Sprawdzony Stan Techniczny Oraz Pochodzenie Samochodów.
2.Atrakcyjną Ofertę Finansową Oraz Ubezpieczeń.
3.Odkup Twojego Samochodu.
4.Obejrzenie Samochodu W Zadaszonym Dobrze Oświetlonym Pomieszczeniu.
5.JAKOŚĆ OBSŁUGI POTWIERDZONĄ NAGRODĄ RYNKU DEALERSKIEGO:
!!!NAJLEPSZY DEALER AUT UŻYWANYCH ROKU!!!
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, §1. Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędu lub
nieaktualność ogłoszenia.

Autopunkt Chorzów
ul. Zielony Zaułek 2, tel.:123 000 002

www.blog.pgd.pl

Nota prawna
Dane zawarte w niniejszej propozycji handlowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu
cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia oraz specyfikacji samochodu następuje w pisemnej umowie sprzedaży/zamówienia samochodu.
Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszej propozycji handlowej mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia
i tapicerki. Niniejsza propozycja handlowa oraz wszelkie załączniki z nią związane są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne
(akcesoryjne), dodatkowo płatne. Warunki oferty maja charakter orientacyjny i mogą zostać zmienione w momencie uaktualnienia cen lub warunków promocji.

