Seat Leon 1.6 75kw

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

Zegers
Haarmanweg 19
4538 AM
autozegers@live.nl
0115-612210

Merk

Seat

Model

Leon

Uitvoering

1.6 75kw

Prijs

€ 5.950

Bouwjaar

07-2008

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Zwart

Kenteken

57-GKF-9

Kilometerstand

141.476 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.595

Vermogen

102 kW

Gewicht

1.180 kg

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Aktie: afgeleverd met 12mnd Bovag Garantie 1 Servicebeurt 1 jaar APK,
van 895e
NU: 495e, PUUR AUTO ZEGERS!
Distributieriem +rollen +waterpomp zijn vervangen op 88.314 km /112014
Inclusief winterbandenset.
Meer informatie
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Constructiejaar: 2008-07
Modeljaar: 2010
Topsnelheid: 184 km/u
CO2 uitstoot: 180 g/km
Energielabel: D
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
Optioneel afleverpakket (€ 495): BOVAG garantie 12 maanden
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
Afdekschermbagageruimte
Airconditioning
Audio bediening op stuur
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
In hoogte verstelbaar stuur
Lederen stuurwiel
Radio/CD speler
Toerenteller
Exterieur
Buitenspiegels in carroseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Getint glas
Lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Spoiler achter
Trekhaak
Verwarmde buitenspiegels
Witte knipperlichten
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Automatische Stabiliteits Controle
Buitentemperatuurmeter
Gordijnairbags achter
Gordijn Airbags voor
Hoofdsteunen achter
Parkeersensoren
Reservewiel
Stuurbekrachtiging
Zij-airbags voor

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Overig
Boordcomputer
Nieuwe APK bij aflevering

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
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