Dodge Journey bez wersji
2.0 CRDi 140 KM Salon Polska
29 809 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2008

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
140 KM

Przebieg
101 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
3D4GGH7Y9T53585
2

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
SEGD14NPXV

DANE KONTAKTOWE

ABS

automatyczne światła

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 40

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

tel: +48 58 50 66 700

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

relingi

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Dodge Journey 2.0 CRDi 140 KM
Rok produkcji 2008, pierwsza rejestracja 18.06.2009 r.

Samochód kupiony w Polskim Salonie, bezwypadkowy, drugi właściciel,
serwisowany w ASO.
Na auto wystawiamy Fakturę VAT marża (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
PCC3 2%).
Wyposażenie:
ABS
ESP
el.szyby
el.lusterka
el.regulowana kierownica
el.podgrzewane fotele
wspomaganie kierownicy
kierownica multifunkcyjna
komputer pokładowy
klimatyzacja dwusterfowa
auto alarm
centralny zamek
radio CD
aluminiowe felgi
kamera cofania
skórzana tapicerka

Zapraszamy na jazdę próbną:
Piotr Trojanowski 785 335 149
Leszek Toczko 601 078 769
Artur Lewkowicz 601 730 629
Michał Kaźmierczak 885 554 377
Filip Kotewicz 885 554 379
Na miejscu oferujemy możliwość zakupu samochodu w kredycie lub
leasingu oraz atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny.
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