SEAT ALTEA
Type

MPV Ruimtewagen 5 drs

Kleur

BLAUW Metallic

Transmissie

Handgeschakeld

KM Stand

160828 Km

Bouwjaar

07-2008

Brandstof

Benzine

Motorinhoud

1390 cc

Vermogen

92 Kw

Wegenbelasting

€ 171 p/kw

Rijklaarmaakkosten Inclusief

€ 4.940,00 Marge
6 maanden BOVAG garantie

Fijn dat u een auto op onze website aan het bekijken bent. Bij het ontwerpen van de Seat Altea stonden
uw comfort en uw veiligheid centraal. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een
handgeschakelde vijfversnellingsbak. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen
velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het full map navigatiesysteem geeft duidelijke instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn.
Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en
het systeem doet de rest. De regensensor schakelt automatisch de ruitenwissers in bij regenval. Met de
hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. Cruise control houdt
automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te
maken. Ook lederen versnellingspook, met startonderbreker, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbedieing en buitentemperatuurmeter zijn aan
boord.
Is de prijs van deze auto hoger dan 4500 euro, dan heeft deze BOVAG garantie. Bij Bovag garantie is de
prijs inclusief: Bovag afleverbeurt en Bovag 40-puntencheck. Inruil is mogelijk. Voor nog meer zekerheid
kiest u voor een onderhoudsbeurt bij aflevering, zie hiervoor onze pakketten. Vragen of wilt u meer info?
Belt u dan met ons op 074-243 25 96.
Audio
Bluetooth carkit, Navigatiesysteem, Radio/CD/MP3 speler

Comfort
Airconditioning, automatisch, Buitentemperatuurmeter, Hoofdsteunen achter, Middenarmsteun

Exterieur
APK bij aflevering, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen
velgen 16 inch, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Warmtewerend getint
glas

Interieur
Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Kinderzitje
voorbereiding ISOfix, Lederen stuur, Multifunctioneel stuur, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Rokersvrije auto, Sportstuur,
Verstelbaar stuur

Veiligheid
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Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Gordijn/hoofd
airbags voor, Mistlampen

Techniek
ABS, Boordcomputer, Cruise control, Dynamisch Traction control, EBD, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor,
ESP, Regensensor, Startonderbreking

Diversen
Airbag uitschakelbaar, Trekhaak met 13 polige aansluiting, 1300 kg max trekgewicht, Metaalkleur, Lederen stuurwiel, Lederen
versnellingspook, Mistlampen voor, Navigatiesysteem full map, Hoofd airbag(s) voor, Extra getint glas, Buitenspiegels
elektrisch inklapbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend
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