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Seat Leon
ST 1.4 TSi 150 Pk FR DSG
Bouwjaar:

2015 (3 januari 2015)

Massa:

1.197 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

143.762 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

3XXP69

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 16.850,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18 inch

Privacyglass

Achterspoiler

Afneembare trekhaak

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Sportonderstel

Infotainment
Navigatiesysteem

Audio installatie premium

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Half lederen interieur

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Overige
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Deze sportieve en complete Seat Leon ST FR is nieuw geleverd door SEAT Amersfoort. De auto is keurig onderhouden. De laatste
onderhoudsservice is recent uitgevoerd bij kilometerstand 141.210. De APK is geldig tot en met 03-01-2023. Hiermee bieden wij deze SEAT Leon
ST rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Combineer de functionaliteit van een gezinsauto met de prestaties van een sportwagen,
en je krijgt deze sportieve Seat Leon ST. De sportstoelen houden u en uw bijrijder goed op z’n plek tijdens het accelereren en bij het nemen van
scherpe bochten. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, dakreling, donker getint glas achter,
verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank. In deze auto klinkt uw favoriete muziek nog beter dankzij het high performance audiosysteem. Een andere zender
kiezen. Het geluid harder of zachter zetten. Met de audiobediening op het stuurwiel bedient u de radio veilig met uw handen aan het stuur. Het
navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Via de usb-aansluiting speelt deze auto uw muziek af via de luidsprekers.
Dankzij climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Het luxeniveau in deze Seat is niet alleen gericht op comfort, maar ook
op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de
ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren voor en achter die u helpen om veilig en schadevrij
in te parkeren. De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij
over diverse veiligheidssystemen. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische
handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning
staan.

