Auto Punkt Maserati Levante GRANLUSSO
Marka

Maserati

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

18600

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

289 700 PLN

2979

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Liczba miejsc

5

Model

Levante

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2018

Kolor

Złoty

Finansowanie

Tak

Moc

350

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba drzwi

5

+48236542547 / +48 795 656 370
info@autopunktmlawa.pl
Autopunktmlawa.pl

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam
do zaoferowania Maserati Levante GRANLUSSO z roku 2018
silnik 3,0 benzyna 350 KM
auto bardzo czyste i zadbane
wskazanie licznika: 18 600 km
bogate wyposażenie ;
- klimatyzacja
- kierownica wielofunkcyjna
- nawigacja
- kamera 360
- czujnik parkowania przód + tył
- komputer
- podgrzewane fotele przód
- skrzynia AUTOMATYCZNA
- napęd 4x4
auto jest sprawne technicznie
samochód jest w bardzo dobrym stanie ( więcej zdjeć możemy wysłać na maila)
Do Auta możemy zaoferować ogólnoeuropejską gwarancje na 3 lata (dodatkowa opcja), koszt: 3 lat gwarancji okolo 3000zl (czyli 1000zl za rok)

Pierwszy ROK Gwarancji Ogólnoeuropejskiej + Asistance 24h w cenie Auta
Możliwość zlecenia zdalnego przeglądu technicznego :
w ASO - 300-400 zł
w Okręgowa Stacja Diagnostyczna 250zł
Rzeczoznawca Dekra 300 zł
numer VIN wysyłam na życzenie zainteresowanego
możliwość przyjęcia w rozliczeniu auta

więcej info tel:

Andżelo - + 48 795 656 370
Jarosław - + 48 660 236 204
Biuro tel - + 48 23 654 25 47
aktualnie auto znajduje się w dyspozycji Właściciela
przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

pełna oferta na stronie ( link poniżej w adresie kontaktowym)
Zapraszamy do naszego Salonu Sprzedaży Samochodów w Mlawie
Nasza siedziba znajduje się w Mławie ( Mława znajduje się 100km od Warszawy w kierunku Gdańska )
zapraszam
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 miejsc: 5, kraj pochodzenia: USA
Numer oferty: AKL172HQ9

