Fernando Ribeiro Automóveis

13.350 €

Seat Ibiza 1.0i 75cv Style Plus GPS

Características gerais:
Ano: 2018
Mês: 05
Registos: 1
Cor: Branco
Cons. Médio: 6 litros/100Caixa vel.: Manual
Kms
Garantia: 1 Ano

Combustível: Gasolina Kms: 21.821
Potência: 75 cv
Cilindrada: 998 cc
Lugares: 5
Origem: Nacional

Equipamento:
Som, Multimédia e Navegação:
Sistema de Navegação/GPS
Bluetooth
Cruise control
Entrada USB
Kit de telefone "Mãos Livres"
Sensor de Luz
Sistema Start/Stop

Ar condicionado automático
Caixa de CD´s
Ecrã consola central
Entrada USB
Pack Desportivo
Sensores de Estacionamento
Tomada Elétrica 12V

Bluetooth
Computador de bordo
Ecran tátil
Jantes de Liga-Leve
Sensor de Chuva
Sistema de Navegação/GPS
Volante Multifunções

ABS
Assistência à travagem de
urgência
Fecho automático de portas

Alerta sobre cintos de segurança
Controlo de estabilidade
Escudo proteção inteligente
Fecho central

Sistema ajuda ao arranque em
inclinação
Sistema follow me home
Sistema Start/Stop

Sistema controlo de tração
Sistema imobilizador

Alerta sobre manutenção
Direcção assistida
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Interruptor - desativação de
airbags
Sistema de controlo de pressão
dos pneus
Sistema ISOFIX

Airbag do passageiro

Airbags laterais

Cruise control adaptativo
Retrovisor anti-encadeamento

Espelhos regulação elétrica
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Segurança e Performance:

Airbag:
Airbag do condutor
Interior e Conforto:
Ar condicionado independente
Rádio com Leitor CD/MP3
Bancos:
Bancos desportivos

Bancos rebatíveis

Faróis:
Faróis de nevoeiro

Faróis diurnos frontais

Exterior e Ambiente:
Jantes de liga-Leve
Retrovisores:
Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Retrovisores c/recolha
automática

Sensor de luz

Sensores de estacionamento

Sensores:
Sensor de chuva
Vidros:
Vidros escurecidos

Volante:
Volante desportivo

Volante em pele

Volante multifunções

Notas do vendedor:
excelente condição , credito disponível com ou sem entrada , modelo novo MY18 , com muito equipamento disponível
desde , GPS sistema de navegação, Bluetooth , computador bordo, cruise control, Ar Condicionado automático e bi
zona , 4 vidros electricos , retrovisores electricos e rebati veis , start stop, acendimento automático de luzes , sensores
de chuva , luzes, pressão pneus , de estacionamento traseiro,de fadiga , de aproximação ao veiculo frente, ,,,, radio
mp3c caixa de cd e ecrã táctil, entradas usb e aux , interruptor desactivação de arbag frte dtº, volante em pele
ajustável e multifunções, banco condutor regulável altura ,bancos trs. rebati veis , jantes liga leve , faróis nevoeiro
activos , luzes diurnas , pneu suplente, ,,,,,,,,

