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SEAT Leon
1.6 TDi 105 Pk COPA
Bouwjaar:

2012 (2 mei 2012)

Massa:

1.265 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

185.545 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

4-KST-14

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

105 PK

€ 5.650,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Multifunctioneel stuurwiel

Airco

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Isoﬁx

Deze zuinige en sportieve Seat Leon is keurig en volgens schema onderhouden. De distributieriem is vervangen op kilometerstand 143.801. De
laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 185.535 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met
29-04-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Bij het ontwerpen van de Seat Leon stonden comfort
en praktische bruikbaarheid centraal. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas,
2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels zijn aan boord. U bedient het orginele audio
installatiesysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. Via de usb-aansluiting speelt u uw
favoriete muziek rechtstreeks van een usb-stick af via de autoradio. De climate control zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige
temperatuur. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger rijdt. Met verstelbaar stuur, hiﬁ-luidsprekers,
boordcomputer, isoﬁx-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter is deze auto helemaal
compleet. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch
in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de
banden op de juiste spanning staan.

