
Leon 5D Xcellence 1,5 TSI 150 6-G
Palivo Benzín Výkon motora 1498 ccm
Motorizácia 110 kW / 150 k Emisie CO2 132 g/km
Prevodovka 6-st.

Naskenujte QR-kód
a zobrazte vozidlo online

*Sériová výbava (neúplná)
17" zliatinové disky 7,5Jx17
6 reproduktorov
Airbag vodiča a spolujazdca
Airbagy bočné a hlavové
Ambientné osvetlenie interiéru
Anténa
Bederná opierka pre predné sedadlá
Brzdový systém s ABS
Chromové lišty okolo okien
ConveniencePack: svetelný/dažďový senzor
Denné svietenie s automatickým zapínaním
Digitálny rádiopríjem DAB+
Elektrická parkovacia brzda
Elektronický diferenciál
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách
Lakované kryty spätných zrkadiel
Nárazníky v dizajne Xcellence
Odkladacie vrecká na operadlách
Pneumatiky 225/45 R17 91W
Posilňovač riadenia (Servotronic)

Poťah sedadiel s dizajnom XCELLENCE
Prahové lišty vpredu podsvietené
Predné kotúčové brzdy
Rezervné koleso, dojazdové
SEAT CONNECT - Safety & Service
Sklopný kryt batožnového priestoru
Svetlo v strope vpredu a vzadu
USB konektory typ C 2 vpredu a 2 vzadu
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Zadný spojler
Zrkadielko a osvetlenie v slnečnej clone
eCall - systém núdzového volania
´Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
´Climatronic - automatická klimatizácia
´Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
´Front Assist - monitorovanie priestoru
´Full Digital Cockpit
´Kožou potiahnutý multifunkčný volant
´Lakťová opierka vpredu,

Odporúčaná maloobchodná cena 23 240,00 €

Kolesá / Disky
17" zliatinové disky 7,5Jx17

Lakovanie
Strieborná Urban metalíza 678,00 €

*Príplatková výbava
+ Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0,00 €
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 326,00 €
Balík PLUS XC -1 319,00 €
Inteligentné ambientné osvetlenie PLUS v 304,00 €
KESSY bezkľúčový prístup 0,00 €
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 277,00 €

SEAT Full LED HIGH- predné svetlá so 962,99 €
SEAT Full Link (MirrorLink, CarPlay, 173,00 €
Safe & Driving Pack M pre Media system 256,00 €
Winter pack: vyhrievané predné 400,00 €
Čierny strop 223,00 €

Súčet všetkých príplatkových výbav a farby 2 280,99 €

Odporúčaná maloobchodná cena
25 520,99 €

Špeciálna cena  23 990,00 € ¹

Všetky ceny sú doporučené predajné ceny vrátane DPH („DPC“) pre vozidlo VIN VSSZZZKLZNR065176 zo dňa 24.11.2022. Predajca nie je DPC viazaný. Chyby a zmeny v cene
vyhradené. Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu). V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš predajca.
*Bližšie informácie o sériovej a príplatkovej výbave vozidla Vám rovnako poskytne Váš predajca.

¹ individuálna maloobchodná cena predajcu


