Volkswagen Passat
Cena: 70 900 PLN Netto, 87 207 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Volkswagen
2016
116000

Model:
VIN:

Volkswagen Passat

Wyposażenie:

Opis
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży pojazdu VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI TECHHIGHLINE VariantAutomat / Salon PL / Serwis ASO / FV 23% /
Gwarancja!!!
UWAGA!!!
W przypadku zainteresowania zakupem pojazdu, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny 733 - wyświetl numer - w celu zapoznania się z warunkami
sprzedaży. Pojazd znajduje się w innej lokalizacji niż siedziba ﬁrmy.
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.
Zapraszamy do kontaktu.
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI TECHHIGHLINE VariantAutomat / Salon PL / Serwis ASO / FV 23% / Gwarancja!!!
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Wyposażenie :
ABS
Airbag 6 sztuk
Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.
Asystent siły hamowania
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
ESP
Fotele przednie - podgrzewane
Fotele przednie z regulacją wysokości Gniazdo 12V w bagażniku
Immobilizer Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów
Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa Kolumna
kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych Lakier uni
Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Oświetlenie podłoża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Radio CD/MP3
System Start/Stop
System automatycznego hamowania po kolizji
System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
System stabilizacji toru jazdy przyczepy System wykrywania zmęczenia kierowcy Tapicerka łączona
Alcantara/Vienna
Tempomat adaptacyjny, kierown. skórzana wielofunkcyjn
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyty ISOFIX
Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości
Informacje dodatkowe:
FV 23%
polski salon
serwis ASO
dwa klucze
bezwypadkowy
skrzynia automatyczna
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 miejsc: 5, kraj pochodzenia: Polska
Numer oferty: AKL16PKMR

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

