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SEAT Ateca
1.0 TSI 115pk Style
Bouwjaar:

2017 (5 oktober 2017)

Massa:

1.180 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

129.966 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

PV-430-L

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 18.740,Exterieur
LED koplampen

LED koplampen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Extra getint glas

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor adaptief

Parkeer assistent

Parkeer assistent

Parkeersensor voor

Parkeersensor voor

Infotainment
DAB ontvanger

DAB ontvanger

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Spraakbediening

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Armsteun voor

Bagagedek

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Comfortstoel(en)

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Regensensor

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Connected services

Upgrade Professional

Deze prachtig uitgevoerde Seat Ateca is momenteel toe aan zijn oliewissel. De APK is geldig tot en met 5-10-2023. Er is volop leefruimte in deze
Seat Ateca, een perfecte kruising tussen veelzijdigheid en comfort. Een krachtige driecilinder benzinemotor zorgt voor de aandrijving van deze
SUV. De comfortstoelen zitten op lange ritten zo prettig dat u bijna vergeet te pauzeren. Gemak staat voorop bij deze Seat Ateca. Bijvoorbeeld
merkbaar aan de keyless entry. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Deze Seat is voorzien van spraakbediening voor het full map navigatiesysteem en voor het audio-installatiesysteem met dab-ontvangst. Maar u
kunt ook de knoppen op het stuur gebruiken. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De auto neemt
u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de
ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren voor u om gemakkelijk en schadevrij in te
parkeren. De cruise control heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid. Ook
lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, buitentemperatuurmeter en bagage afdekhoes horen tot de voorzieningen op deze auto.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden.
Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken
gebeuren.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Indien u interesse heeft in
deze auto, zetten we hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u, mailt of belt u ons meteen?

