1.4i 75kM Klima Elektryka Alu SUPER STAN
Marka

Volkswagen

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2004

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

14 900 PLN

75
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2004-12-14

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Model

Golf

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

226212

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1390
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - tył

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Volkswagen Golf V z silnikiem benzynowym 1.4 o mocy 75kM. Skrzynia manualna 5cio biegowa. Auto świeżo sprowadzone z Niemiec i przygotowane do rejestracji w kraju.
Wnętrze auta czyste, pachnące, utrzymane w bardzo dobrej kondycji jak na swoje lata. Elementy mechaniczne takie jak silnik, zawieszenie, skrzynia biegów w bardzo
dobrym stanie.
Przebieg udokumentowany, ostatni wpis 04.2020r. - 183tyś. km
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
VIN dla zainteresowanych do wglądu.

Wyposażenie
*klimatyzacja manualna
*el. szyby x2
*el. lusterka
*ISOFIX
*ABS
*ESP
U nas masz możliwość sprawdzenia auta przed zakupem na stacji diagnostycznej oraz dokonania przeglądu technicznego (od pon do sob), powrotu autem na kołach,
wystawiamy krótkoterminowe ubezpieczenie on-line.
W ciągłej sprzedaży ok 100 aut osobowych i dostawczych.

Jesteśmy największym importerem aut używanych z gwarancją w regionie.

//////////////ZAPRASZAMY 6 DNI W TYGODNIU//////////////////

AUTO CENTRUM PLEWNO 4D
trasa 240, kierunek Świecie - Chojnice, naprzeciwko stacji benzynowej OILGAZ
86-122 Plewno

////Godziny otwarcia:////

pon-pt 9.00-17.00
sob 9.00-15.00
ndz nieczynne
Możliwość kredytowania oraz leasingu na dogodnych warunkach, szybka decyzja kredytowa. Doradztwo tel:
511
553
333
ZAPRASZAMY!
AUTO CENTRUM PLEWNO 4d
trasa 240, kierunek Świecie - Chojnice, naprzeciwko stacji benzynowej OILGAZ
86-122 Plewno
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego.Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia

