Peugeot 508 SW bez wersji
1,6 T 156KM Allure Automat Salon PL FV23% Plichta
Gdynia
53 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2013

Nadwozie
kombi

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
156 KM

Przebieg
166 300 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
VF38E5FVADL0600
62

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
DPGA14QK6X

DANE KONTAKTOWE

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

HUD (wyświetlacz przezierny)

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

81-006 Gdynia,
ul. Morska 314

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

tel: +48 607 031 123

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

CB radio

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory halogenowe

reflektory ksenonowe

relingi

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

DEALER PARK Grupa Plichta zajmuje się sprzedażą wyselekcjonowanych
samochodów używanych z polskiej sieci dealerskiej.
Prezentowany pojazd znajduje się w salonie DEALER PARK Gdynia, ul. Morska 314
!!! Możliwość wykupienia Gwarancja rocznej . !!!
Peugeot 508 SW 1,6 T 156 KM Allure Automat 2013/2014 rok.
Historia Pojazdu :
Salon PL
Pierwszy Właściciel
Faktura VAT 23%
Serwisowany w ASO PEUGEOT

!!! !!! !!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI
1 9 - 2 4 MARCIN JANOTA tel. 661-021-510 !!! !!! !!!
1 9 - 2 4 PATRYK PIKRON tel. 607-031-123 !!! !!! !!!
1 9 - 2 4 DMYTRO PETIAGIN tel. 601-083-486 !!! !!! !!!
DEALER PARK oferuje również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i
ubezpieczenia:
kredyty już od 4,99%
uproszczone procedury
decyzja o przyznaniu już od 30 min
atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych

Samochód objęty atrakcyjnym pakietem zniżek Programu Serwisowego DEALER
PARK, pozwalającym zoptymalizować koszty eksploatacji samochodu:
dodatkowe zniżki na ubezpieczenie GENERALI
zryczałtowaną, stałą i promocyjną cenę
preferencyjne warunki finansowania SANTANDER
50% na serwis klimatyzacji
50% na ustawienie zbieżności
50% na ścieżkę diagnostyczną
5 zł za sezon hotelowania wymienionych w serwisie opon

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
Art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. DEALER PARK nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.
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