Volkswagen Polo VI (2017-)
Comfortline 75KM Czujniki parkowania VAT 23% Salon PL
51 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.0

Moc silnika
75 KM

Przebieg
36 701 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
WVWZZZAWZJY089
738

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL15Z85Q

DANE KONTAKTOWE

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 40

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

tel: 697 121 699

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Zapraszamy na jazdę próbną:

Sebastian Krotla 785 334 880
Paweł Miechowiecki 697 121 699
Janusz Przedpełski 691 910 027
Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 KM Comfortline
Rok produkcji 2018 I rej: 2018-05-02
Samochód kupiony w Polskim Salonie, bezwypadkowy, pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO.. Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej PCC3 2%).
Wyposażenie: -ABS -ESP -el.szyby -el. lusterka, podgrzewane -wspomaganie
kierownicy -kierownica multifunkcyjna -klimatyzacja -auto alarm -radio CD -czujniki
parkowania tył/przód -aluminiowe felgi
Zapraszamy na jazdę próbną:
Sebastian Krotla 785 334 880
Paweł Miechowiecki 697 121 699
Janusz Przedpełski 691 910 027
-Na miejscu oferujemy możliwość zakupu samochodu w leasingu lub kredycie oraz
atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny

U Z Y W A N E . P L I C H T A . C O M . P L
wykonane przez AKoL.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

