Volkswagen Sharan II
Cena: 62 900 PLN Netto, 77 367 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Volkswagen
2013
187700

Model:
VIN:

Volkswagen Sharan II

Wyposażenie:

Opis
JESTEŚMY NA RYNKU OD 2001 ROKU. Pierwszy i największy w Polsce dealer samochodów poleasingowych i powindykacyjnych. Oferta dla ﬁrm i osób
prywatnych. Sprawdzony sprzęt z wyceną rzeczoznawcy. W 2018 roku 0% prowizji - o szczegóły promocji pytaj naszych sprzedawców. Sprzedajemy
samochody poleasingowe nawet za 70% ceny rynkowej.
Oferujemy do sprzedaży: Volkswagen Sharan II 2.0 TDi, 170KM, Highline, Panorama, LED, GWARANCJA!
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Numer oferty na placu 120
CENA 63900 brutto + 2500 opłaty
Najdroższa i najbogatsza wersja wyposażenia HIGHLINE:
czarna, skórzana tapicerka
panoramiczny dach z el. roletą
bi-xenonowe reﬂektory skrętne z doświetlaniem zakrętów
spryskiwacze reﬂektorów
światła do jazdy dziennej LED
nawigacja satelitarna z mapami Polski
kamera cofania
gniazdko 230V
pakiet chrom
Auto-Hold
el. otwierana klapa bagażnika z kluczyka
4-strefowy Climatronic
6-biegów
tempomat z ogranicznikiem prędkości
10 x Air Bag
wspomaganie kierownicy
el.szyby
centralny zamek+pilot
komputer pokładowy
czujniki parkowania przód i tył
podgrzewane fotele
el. regulowane i podgrzewane lusterka
17” felgi aluminiowe
system antypoślizgowy
system kontroli trakcji
klimatyzowany schowek
ISO-FIX pozwalający zamontować foteliki dziecięce
zestaw głośnomówiący z Bluetooth
sensor deszczu
sensor zmierzchu
auto-alarm
immobiliser
i inne dodatki
Informacje dodatkowe:
serwisowany w ASO
książka serwisowa
bezwypadkowy
auto od 1-go właściciela
Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i kredyt, również dla nowych ﬁrm. Finansowanie bez BIK, KRD. Decyzja do
12 godzin.
Przyjmujemy zapytania przez Internet. Zadzwoń lub napisz:
Infolinia: 733 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 506 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 506 - wyświetl numer email: kontakt @ supercar24 .pl
Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na spotkanie.
Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16
Cały asortyment we Wrocławiu.
ul. Wrocławska 10A
55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA!
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5
Numer oferty: AKL15BFWP

Dział sprzedaży
tel. 607 100 100 email: handlowy@lp24.pl

Leasing Polski Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Rejestrowy
KRS 0000196543, NIP 585-13-71-265, Regon 192486930
Kapitał zakładowy 27 846 000,00 PLN

tel. 58 555 40 00
fax. 58 555 40 01
info@lp24.pl
www.lp24.pl

