Volkswagen Passat B8 (2014-)
1,6TDI 120KM Full LED Navi Kamera cofania KESSY I wł.
FV23% GWARANCJA
54 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
120 KM

Przebieg
162 875 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
WVWZZZ3CZGE126
175

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
SKGA171N9C

DANE KONTAKTOWE

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

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

81-225 Gdynia,
ul. Morska 80

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

tel: 58 669 96 54, 785 335 049

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

relingi

spoiler

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Samochód znajduje się w salonie Skody w Gdyni, ul.Morska 80

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny, możliwość oględzin samochodu
w ogrzewanym i oświetlonym salonie.

- Możliwość wideo-prezentacji pojazdu za pośrednictwem aplikacji,
- Jazdy testowe w miejscu przez Państwa wybranym,
- Szczegółowy raport techniczny wraz ze zdjęciami,
- Transport samochodu po zakupie w dowolne miejsce,
W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z handlowcami.

Volkswagen Passat 1,6TDI 120KM Comfortline

Samochód z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, serwisowany w ASO.

! GWARANCJA !

! FAKTURA VAT 23% !

- Reflektory Full LED
- Automatyczna klimatyzacja 3-strefowa
- Nawigacja
- Kamera cofania
- KESSY

- Tempomat
- Elektrycznie składane lusterka
- Front Assist
- Rozpoznawanie znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Bluetooth
- Rolety szyb w tylnych drzwiach
- Alufelgi

!!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI
1 9 - 2 4 ŁUKASZ DAMPS tel. 609 122 049 !!!

!!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI
1 9 - 2 4 JACEK NIECZAJ tel. 601 381 843 !!!

!!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI
1 9 - 2 4 MATEUSZ WOLANIN tel. 691 912 621 !!!

Our team will give you answers in English tel. 691 912 621,

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.

_

Samochód znajduje się w salonie Autoryzowanego Dealera Skody PLICHTA w Gdyni
Grabówek, ul.Morska 80 tel.+ 48 58 669 96 54

CENA DO NEGOCJACJI !!! JAKOŚĆ GWARANTOWANA !!!
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny, możliwość oględzin samochodu
w ogrzewanym i oświetlonym salonie.
_
Zapraszamy na jazdę próbną :
Tel. +48 609 122 049 Łukasz Damps
Tel. +48 601 381 843 Jacek Nieczaj

Tel. +48 691 912 621 Mateusz Wolanin
_

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

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