Używane Lamborghini Huracan - 1 252 000 PLN, 1
027 km, 2021
Marka

1 252 000 PLN

Lamborghini

Typ nadwozia

Coupe

Rok produkcji

2021

Kolor

Srebrny

Moc

640

Napęd

Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji

2021-01-01

Liczba drzwi

Model

Huracan

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

1027

Pojemność skokowa
Skrzynia

5204

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Stany zjednoczone

Liczba miejsc

2

2

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

Apple CarPlay

Android Auto

Radio

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

ABS

ESP

Zaoszczędź nawet do 40 % wartości auta porównywalnego w Polsce!
Firma Auto Punkt Mława oferuje na sprzedaż samochód: Lamborghini Huracan STO
- pojazd uszkodzony jak na zdjęciach
Auto Punkt Mława zajmuje się sprowadzaniem pojazdów z USA i Kanady na zamówienie.
Działamy z powodzeniem na rynku od 2003 roku i mamy juz wielu zadowolonych i stałych klientów.
Wysyłamy auta z każdego portu na terenie USA i Kanady:
- Nowy Jork
- Miami
- New Jersey
- Charleston
- Chicago
- Houston
- Los Angeles
- Honolulu
Pomagamy przy wszelkich formalnościach związanych z zakupem oraz rejestracja pojazdu na terenie RP.
Oferujemy tylko i wyłącznie pojazd z pewnych i autoryzowanych Firm Ubezpieczeniowych.
Możliwość Profesjonalnej naprawy każdego pojazdu.
Jeżeli nie pasuje Ci kolor, uszkodzenia, przebieg, napisz do nas a znajdziemy dla Ciebie inny egzemplarz w równie atrakcyjnej cenie.
Chcesz się spotkać i zobaczyć Nas na żywo Zapraszamy do biura w Mławie na Ul.Nowowiejska 25 w godz. 9-17
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
więcej info tel:
Alan - 512 - wyświetl numer Andżelo - 795 - wyświetl numer -

Dżej - 500 - wyświetl numer Gregory - 513 - wyświetl numer Jarosław - 660 - wyświetl numer Biuro tel - 23 - wyświetl numer Nr przedmiotu : 45447512
Sprawdź nasz profil na FB: AutoPunktMlawa ( Polub nasz profil )
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.
-

