Volkswagen Golf VII (2012-)
Nowy Volkswagen Plichta Bydgoszcz Golf Highline 1.5
150KM
94 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.5

Moc silnika
150 KM

Przebieg
15 938 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
bordowy

VIN
WVWZZZAUZLW01
5757

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL16M7NF

DANE KONTAKTOWE

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

85-790 Bydgoszcz,
ul. Fordońska 264

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

tel: 882 001 042

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

zestaw głośnomówiący

światła LED

Gwarancja : Das
Welt Auto

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Samochód znajduje się w salonie Autoryzowanego Dealera Volkswagena w
Bydgoszczy ul. Fordońska 264.
Salon Polska
F-vat 23%
Gwarancja producenta do 18.09.2021 MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA GWARANCJI ROCZNEJ
Możliwość pozostawienia obecnego samochodu w rozliczeniu, bezpłatna wycena
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej

Wybrane elementy wyposażenia:
Bez kluczykowy dostęp i uruchamianie auta
Czujniki parkowania
Aluminiowe felgi
System dźwięku Dynaudio Excite 8 głośników + subwoofer
Skórzana kierownica
Instalacja telefoniczna
Multifunkcyjna kierownica
Klimatyzacja automatyczna

Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami:
Tel. +48 882 001 042 Jarek Klon Tel. +48 783 128 450 Arkadiusz Sarnecki
Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia:
kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem
uproszczone procedury
atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI 18 - 22
Tel. +48 882 001 042 Jarek Klon Tel. +48 783 128 450 Arkadiusz Sarnecki
Zapraszamy serdecznie na oględziny pojazdu oraz jazdę testową do naszego salonu
w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 264. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie
informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność
ogłoszenia.
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