Citroën C4 Grand Picasso
Cena: 52 900 PLN Netto, 65 067 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Citroen
2015
170000

Model:
VIN:

Citroën C4 Grand Picasso

Wyposażenie:

Opis
Do sprzedania posiadamy świeżo sprowadzonegoCitroena C4 Grand Picasso z roku 2015. Auto zostało sprowadzone od 1-go właściciela ,który na bieżąco
wykonywał wszystkieprzeglądy w ASO Citroen (w celu weryﬁkacji udostępniam nr. VIN). Picasso jestbezwypadkowy, utrzymany w perfekcyjnym stanie,wnętrze
czyste i pachnące,karoseria bez rys i wgnieceń,silnik,skrzynia biegów i zawieszenie pracują idealnie. Nie wymaga wkładu ﬁnansowego. Jednostka napędowa to
niezawodne BlueHDI o poj.2000 ccm i mocy aż 150KM .Jest to ekonomiczny a zarazem dynamiczny silnik
Po zakupie auta w naszej Firmie możesz być spokojny o jego przyszłość - ponieważ na każdy samochód udzielamy pisemnej, 12 miesięcznej GWARANCJI!
Wszystkie auta z naszej oferty można zakupić w korzystnych warunkach ﬁnansowania zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców - poproś o kalkulację i
dopasuj raty do swoich potrzeb. Finansowanie w 24h!
Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ: prowadzimy własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny pojazdów naszych
Klientów, o aktualność dokumentów, badań technicznych, ubezpieczeń oraz bieżących serwisów (wymiany opon, ﬁltrów i olejów itp.).
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży aut poleasingowych przekłada się na setki zadowolonych Klientów, którzy zakupili u nas samochód.
Samochód można oglądać w Salonie w Długołęce przy ul Wrocławskiej 10a. Istnieje możliwość sprawdzenia pojazdu we własnym zakresie oraz
odbycia jazdy testowej.
Zapraszamy do kontaktu.
Citroen C4 Grand Picasso II / Exclusive / 7-osób / Navi / Alu / Gwarancja!
Cena 52900 Brutto + 2500 zł opłaty
Numer oferty na placu 2
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Najdroższa i najbogatsza wersja wyposażenia Exclusive:
17" felgi aluminiowe
nagłośnienie JBL
półskóra
fotele komfortowe z masażami
asystent parkowania zaparkuje za Ciebie
przeglądarka internetowa
4-strefowy Climatronic z nagrzewnicą ciepłego powietrza
10 x Air Bag
duża ,dotykowa i kolorowa nawigacja satelitarna z mapami Polski
przyciemnione szyby
czujniki parkowania z wizualizacją na monitorze
kamera cofania
światła do jazdy dziennej LED
tylne lampy w technologii LED
tempomat z ogranicznikiem prędkości
komputer pokładowy
SOS z GPS
4 x el.szyby
automatyczne dociąganie pasów bezpieczeństwa
el.otwierana klapa bagażnika
centralny zamek+pilot
system antypoślizgowy
system kontroli trakcji
asystent pasa ruchu
martwe pola
sensor zmierzchu
sensor deszczu
auto-alarm
immobiliser
i inne dodatki...
Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i kredyt, również dla nowych ﬁrm. Decyzja do 12 godzin.
Infolinia: 733 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 506 - wyświetl numer mobile: 512 - 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
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.
Samochody używane, samochody poleasingowe, samochody z gwarancją, auta używane, auta poleasingowe, auta z gwarancją, supercar24, Wrocław, Długołęka,
Wrocławska 10A
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 7
Numer oferty: AKL16KF4X

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

