Škoda RAPID bez wersji
1.0 TSI 95 KM Ambition Gwarancja Salon PL FV23% ASO
Plichta
45 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.0

Moc silnika
95 KM

Przebieg
38 748 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
TMBAP6NH3K4048
623

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
FOBY16RG63

DANE KONTAKTOWE

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki parkowania - tył

poduszek: 6 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 do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

85-840 Bydgoszcz,
ul. Nowotoruńska 8

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

tel: +48 607 650 340

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Plichta Auto, Autoryzowany Dealer marki Ford prezentuje:
• SKODA RAPID • Silnik: 1.0 TSI 95KM AMBITION • Skrzynia biegów: MANULANA •
Stan bardzo dobry • Kupiony w polskim salonie • Bezwypadkowy • Serwisowany w
ASO • I rejestracja: 3-04-2019 • Faktura Vat 23% • Gwarancja fabryczna
Wybrane elementy wyposażenia:
• klimatyzacja • elektryczne szyby • elektryczne lusterka • Alufelgi • czujniki
parkowania z tyłu • podgrzewane fotele

Prezentowany samochód znajduje się w salonie Forda w Bydgoszczy, ulica
Nowotoruńska 8
Zapraszamy na jazdę próbną:
Łukasz Maćkiewicz 885 885 637 l.mackiewicz@plichta-auto.com.pl
Paweł Badura 607 650 340 p.badura(a)plichta-auto.com.pl
Finansowanie i ubezpieczenia
• kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem • uproszczone procedury i
szybka obsługa • atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm
ubezpieczeniowych • możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu
Plichta Auto Sp. z o.o.
• jakość, fachowość, uczciwość • gwarancja pewnego pochodzenia pojazdów •
gwarancja stanu technicznego i prawnego • gwarancja przebiegu • możliwość
kontroli stanu technicznego w warunkach autoryzowanego serwisu • jazdy testowe i
profesjonalna obsługa
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość
niezamierzonych pomyłek.
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