Volkswagen Passat B8 (2014-)
1.6 TDI 120KM Gwarancja Dealer Plichta VW FV23
64 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
120 KM

Przebieg
52 964 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
WVWZZZ3CZHE141
508

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
VWGA15FYJ7

DANE KONTAKTOWE

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

81-006 Gdynia,
ul. Morska 318

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

podgrzewana tylna szyba

tel: +48 58 50 66 500

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Volkswagen Passat B8 1.6 TDI 120KM
Rok produkcji 2017
Pierwsza rejestracja 24.02.2017

Samochód kupiony w polskim salonie, pierwszy właściciel, bezwypadkowy,
serwisowany w ASO.
Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23%
Na samochód udzielamy gwarancję na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
na 12 lub 24 miesiące.
Wyposażenie:
ABS ESP el. szyby x4 el. lusterka + podgrzewane światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu czujnik zmierzchu klimatyzacja automatyczna 3-strefowa centralny
zamek radio bluetooth tempomat nawigacja
wielofunkcyjna skórzana kierownica czujniki parkowania tył + przód aluminiowe
felgi ISOFIX system start-stop
Zapraszamy na jazdę próbną :
Paweł Słodowicz +48 603 650 712
Kajetan Omernik +48 691 911 952
Michał Dąbrowski +48 601 083 486
Bartosz Bar +48 607 145 682
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia:
kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem,
uproszczone procedury i szybką obsługę,
atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych,
możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny.
ZAPIS TEN ZOSTAŁ ZAWARTY ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ NIE ZAMIERZONYCH
POMYŁEK
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