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Auto Punkt 119 700 PLN
Marka Volkswagen
Typ nadwozia Kompakt
Importowany Tak
Przebieg 18914
Moc 204
Napęd 4x4 (stały)

Model ID.4
Typ paliwa Elektryczny
Rok produkcji 2021
Kolor Niebieski
Skrzynia Automatyczna

Apple CarPlay Android Auto Interfejs Bluetooth Radio
Zestaw głośnomówiący Ładowanie bezprzewodowe urządz... System nawigacji satelitarnej System nagłośnienia
Wyświetlacz typu Head-Up Ekran dotykowy Dostęp do internetu Klimatyzacja automatyczna
Tapicerka skórzana Elektrycznie ustawiany fotel p... Podgrzewany fotel kierowcy Podgrzewany fotel pasażera
Regul. elektr. podparcia lędźw... Sportowe fotele - przód Podłokietniki - przód Podłokietniki - tył
Kierownica skórzana Kierownica ze sterowaniem radi... Kierownica wielofunkcyjna Keyless entry
Keyless Go Uruchamianie silnika bez użyci... Automatyczna kontrola ogrzewan... Podgrzewana przednia szyba
Elektryczne szyby przednie System odzyskiwania energii Lusterka boczne ustawiane elek... Podgrzewane lusterka boczne
Asystent (czujnik) martwego po... Kontrola odległości od poprzed... Kontrola trakcji Asystent świateł drogowych
Oświetlenie adaptacyjne Czujnik zmierzchu Światła do jazdy dziennej Światła do jazdy dziennej diod...
Oświetlenie wnętrza LED Elektroniczna kontrola ciśnien... Wspomaganie kierownicy Asystent jazdy w korku
ABS ESP System wspomagania hamowania Aktywny asystent hamowania awa...
Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera Poduszka kolan kierowcy Poduszka kolan pasażera
Kurtyny powietrzne - przód Poduszka powietrzna centralna Poduszki powietrzne czolowe - ... Boczna poduszka powietrzna kie...
Boczne poduszki powietrzne - p... Kurtyny powietrzne - tył Boczne poduszki powietrzne - t... Poduszka powietrzna pasów bezp...

Zaoszczędź nawet do 40 % wartości auta porównywalnego w Polsce!

Firma Auto Punkt Mława oferuje na sprzedaż samochód VOLKSWAGEN ID.4 PRO S

- samochód z kompletem dokumentów uprawniającymi do rejestracji w Polsce

- 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.

Cena podana w przybliżeniu zawiera wszystkie opłaty związane z zakupem i transportem auta pod dom.

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:



Angelo - 795656370

Alan - 512937486

Dżowani - 500668908

Jarosław - 660236204

Biuro tel - 236542547

Nr przedmiotu c 44973932

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.
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