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SEATSEAT nie wyznacza okrężnych tras.
Idziemy prosto do celu i inspirujemy ludzi do 
myślenia wprost i o wszystkim – o sprawach 
zwykłych i o sprawach nadzwyczajnych.

Propozycja dla Ciebie:
przygotowana przez:
Łukasz Burda

Dynamica | Myślenice 

http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/


SilnikSilnik

LakierLakier
Cena końcowa Cena końcowa 

samochodusamochodu

FinansowanieFinansowanie

SEAT Ibiza
Ibiza FR 1.0 TSI 95 KM 5-biegowa manualna
Start/Stop

Midnight Black

70 800 zł
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Przygotowaliśmy praktyczne porównanie, które pomoże Ci
dokonać wyboru.

Oto modele, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

Łukasz Burda Dynamica | Myślenice 

http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/


Informacja handlowa dotycząca samochodu.

Twoja konfiguracja: VSSZZZKJZLR126797

SEAT Ibiza FR

Silnik Ibiza FR 1.0 TSI 95 KM 5-biegowa manualna Start/Stop

Cena cennikowa 71 600 zł

Lakier Midnight Black 2 489 zł

Wnętrze ciemna tapicerka materiałowa z przeszyciem w kolorze
czerwonym 0 zł

Wyposażenie dodatkowe 7 162 zł
Czujniki parkowania z tyłu 1 159 zł

Pakiet Comfort+ 2 499 zł 6 003
zł

Cena z wyposażeniem fabrycznym 81 251 zł
Rabaty

Rabat cennikowy 0 zł

Rabat specjalny 0 zł

Rabat na wyposażenie 3 504 zł

Dealer 6 947 zł

CENA KOŃCOWACENA KOŃCOWA 70 800 zł
Ubezpieczenie BRAK 0 zł

Łukasz Burda

Numer informacji handlowej:
GOS-20-042534 

Dynamica | Myślenice 

Data utworzenia:
2020-05-27

Data ważności:
2020-05-28
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Wyposażenie standardowe:

Full Link Hamulce tarczowe z przodu
ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA SEAT Drive Profile
Listwa okien w kolorze czarnym Zawieszenie FR
Blokada przeciwuruchomieniowa (Immobiliser) Elektrycznie sterowane szyby z przodu
Tempomat z ogranicznikiem prędkości Składana i dzielona tylna kanapa
Oświetlenie ambientowe LED kabiny Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie System wykrywania zmęczenia
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości Logo FR z przodu i z tyłu samochodu
Sportowe fotele z czerwonym przeszyciem Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja

rekomendacji zmiany biegów
System kontroli odstępu Front Assist z funkcją
awaryjnego hamowania i ochrony pieszych

Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, lusterka
lakierowane w kolorze Brilliant Black

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu oraz konsoli
centralnej

Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na
tylnej kanapie

Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem
pokładowym

17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 20/2 (215/45 R17
91W XL)

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich
siedzeniach

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
poduszki powietrzne kurtynowe

System przypominający o konieczności zapięcia pasów
na 2 fotelach

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa
składane kluczyki)

Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej
kanapy (1+1)

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z
dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera

Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w
panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z przodu

Wykończenie wnętrza w kolorze chromu (klamki
przednie, kierownica, przycisk hamulca ręcznego,
przyciski radia i klimatyzacji, nawiewy, przełącznik
świateł) oraz wykończenie wnętrza w kolorze czarnym
(klamki tylne, dekor wokół zegarów, dekor wokół gałki
zmiany biegów)

Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem
radiem i telefonem obszyta skórą z przeszyciem w
kolorze czerwonym z logo FR

Media System Colour: 6,5-calowy kolorowy ekran
dotykowy; radio; złącza Aux-in, SD, USB; 4 głośników;
Bluetooth; wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem
radiem i telefonem

System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu
ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła
awaryjne + migające światła STOP)

Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla
kierowcy ze schowkiem na karty i lusterkiem)

Zderzaki w kolorze nadwozia, elementy dekoracyjne
przedniego zderzaka w kolorze Brilliant Black, sportowy
tylny zderzak w stylistyce FR

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, mieszek skrzyni
biegów i dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą z
przeszyciami w kolorze czerwonym, czarna podsufitka

Łukasz Burda

Numer informacji handlowej:
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Pakiet Comfort+Pakiet Comfort+
Pakiet Full LED: /Pelne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych /Tylne
światła LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED /Światła do jazdy
dziennej LED /Oświetlenie konsoli centralnej oraz przestrzeni na nogi z przodu Pakiet
Spring: /Automatyczna klimatyzacja Climatronic z funkcją AirCare /Czujnik deszczu
/Czujnik zmierzchu /Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł "Comind and
Leaving Home" /Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne /Elektrycznie
regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne Przyciemniane szyby z tyłu

Czujniki parkowania z tyłuCzujniki parkowania z tyłu

Wyposażenie opcjonalne/sugerowane.

Wybrane wyposażenie opcjonalneWybrane wyposażenie opcjonalne

Łukasz Burda

Numer informacji handlowej:
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Dane techniczne.

Dane WLTPDane WLTP
Zużycie paliwa - cykl mieszany: 5.5 l/100km
Emisja CO2 - cykl mieszany: 125 g/km
Osiągi:

Prędkość maksymalna: 182 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 11 s

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze
względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych
wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu (dla samochodu z wyposażeniem opcjonalnym).
SEAT KREDYT MOC NISKICH RATSEAT KREDYT MOC NISKICH RAT - Podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata
określona w umowie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,18%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 63 855 zł, całkowita kwota
do zapłaty 80 323 zł, oprocentowanie zmienne 4,39%, całkowity koszt kredytu 16 468 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9 729 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2
443 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 296 zł, 47 miesięcznych rat równych po 869 zł; rata finalna 38 614 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2018 na
reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEAT-a przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.
Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat.
SEAT LEASING MOC NISKICH RATSEAT LEASING MOC NISKICH RAT - Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej SEAT Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych
powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT Leasing Moc
Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat
dla oferty SEAT Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
SEAT KREDYT MOC NISKICH KOSZTÓWSEAT KREDYT MOC NISKICH KOSZTÓW  - Podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto wyliczoną dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata określona w umowie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50 421 zł, całkowita kwota do zapłaty 60 928
zł, oprocentowanie zmienne 3,99%, całkowity koszt kredytu 10 507 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 4 700 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 385 zł, ubezpieczenie
spłaty kredytu 3 422 zł), 48 miesięcznych rat równych po 1 269 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane
modele SEATA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modelu Tarraco:LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modelu Tarraco: Suma opłat 100,99% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu: opłata wstępna: 20%, okres
leasingu: 24 albo 36 miesięcy, wartość wykupu: 24 miesiące – 19%, 36 miesięcy - 1%.
LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Alhambra:LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW dla modeli Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Alhambra: Suma opłat 103,99% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu:
opłata wstępna: 20%, okres leasingu: 24 albo 36 miesięcy, wartość wykupu: 24 miesiące – 19%, 36 miesięcy - 1%. Podana kwota stanowi miesięczną ratę netto. Parametry
przyjęte do kalkulacji raty w zależności od modelu podane powyżej, finalna rata określona w umowie. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia
opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT Leasing Moc Niskich Kosztów wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowanej przez Volkswagen
Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez
Volkswagen Leasing GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).
Szczegóły: www.seat.plwww.seat.pl

Łukasz Burda
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Podsumowanie.

Numer oferty: GOS-20-042534

VIN: VSSZZZKJZLR126797

Data pobrania danych WLTP: 2020-05-27 14:12:15

Marka SEAT

Model Ibiza

Typ FR

Dane WLTPDane WLTP
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 5.5

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km): 125

Dane na podstawie świadectw homologacji typu (dla samochodu z wyposażeniem opcjonalnym).

Łukasz Burda

Numer informacji handlowej:
GOS-20-042534 
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2020-05-28
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Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.seat.pl

SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez
wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich
starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do zmian i
pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki SEAT.

Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego.

Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu
pojazdu.

Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/ .
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