Seat Tarraco (nr 20119 )

Cena:

169 900 zł brutto

Nadwozie: SUV
Liczba miejsc: 7
Typ silnika: diesel
Pojemność (cm 3): 1984
Moc (KM): 190
Skrzynia biegów: automatyczna hydrauliczna (klasyczna)
Kolor: biały
Rocznik: 2019
Stan licznika (km): 86122

Dane kontaktowe:
Grupa Bemo - Samochody Używane

Zeskanuj aby przejść do oferty:

Adres: Aleja Krakowska 8, 05-090 Falenty

Tel: +48 697 900 285
www: grupabemo.pl
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Seat Tarraco (nr 20119 )

Cena:

169 900 zł brutto

Wyposażenie:

Podgrzewane lusterka boczne

ABS

Kamera parkowania tył

Asystent (czujnik) martwego pola

Keyless Go

Asystent hamowania - Brake Assist

Kierownica skórzana

Asystent świateł drogowych

Kierownica wielofunkcyjna

Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku

Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu)

Boczne poduszki powietrzne - przód

Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)

Czujnik deszczu

Kurtyny powietrzne - przód

Czujnik zmierzchu

Kurtyny powietrzne - tył

Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach

Lampy przeciwmgielne

Elektryczne szyby przednie

Lampy tylne w technologii LED

Elektryczne szyby tylne

Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu

Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

Lusterka boczne składane elektrycznie

Elektryczny hamulec postojowy

Lusterka boczne ustawiane elektrycznie

ESP

Ogrzewane siedzenia tylne

Gniazdo USB

Oświetlenie drogi do domu

Interfejs Bluetooth

Oświetlenie wnętrza LED

Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego)

Park Assistant - asystent parkowania

Podgrzewany fotel kierowcy
Podgrzewany fotel pasażera
Poduszka kolan pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Podłokietniki - przód
Podłokietniki - tył
Przyciemniane tylne szyby
Radio
Spryskiwacze reflektorów
Światła do jazdy dziennej diodowe LED
System minimalizujecy skutki kolizji
System nawigacji satelitarnej
System rozpoznawania znaków drogowych
System wspomagania hamowania
System zabezpieczający podczas dachowania
Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Holder
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