Używane Lancia Voyager - 54 899 PLN, 156 700
km, 2011
Marka

54 899 PLN BRUTTO
Lancia

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2011

Kolor

Szary

Pojemność skokowa
Skrzynia

2776

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Numer rejestracyjny pojazdu

ZPL7429-

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Model

Voyager

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

156700

VAT faktura

Tak

Moc

163

Napęd

Na przednie koła

Zarejestrowany w

Polska

Liczba miejsc

7

5

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

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna: 3 s...

Rolety na bocznych szybach opu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Ogrzewane siedzenia tylne

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam
do zaoferowania Lancia Voyager z roku 2011 ( pierwsza rejestracja 17.01.2012 )
silnik 2.8 diesel 163 KM
auto bardzo czyste i zadbane
wskazanie licznika: 165 700 km
bogate wyposażenie ;
- klimatyzacja
- kierownica wielofunkcyjna
- kamera cofania
- czujnik parkowania tył
- komputer
- podgrzewane fotele przód + tył
-stoliki w 2 rzędzie siedzeń
- składane siedzenia w podłogę
- klapa + drzwi otwierane elektronicznie z pilota

- skrzynia AUTOMATYCZNA
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 3900zl (czyli 1300zl za rok)
Pierwszy ROK Gwarancji Ogólnoeuropejskiej + Asistance 24h w cenie Auta
Auto sprzedajemy na FV 23%
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:
Alan 512 - wyświetl numer Andżelo 795 - wyświetl numer Jarosław 660 - wyświetl numer Biuro tel 23 - wyświetl numer 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 Mławie
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.

