1.6i 105kM Klima Elektryka Skóra Super Stan
GWARANCJA
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji
Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

28 900 PLN
Dacia

Model

SUV

Typ paliwa

2010

Przebieg

Czarny

Duster
Benzyna
263100

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

Na przednie koła
2010-11-02
Tak

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka skórzana

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczne poduszki powietrzne - p...

Dacia Duster z silnikiem 1.6 benzyna o mocy 105 kM. Skrzynia manualna 5cio biegowa. Auto świeżo sprowadzone z Niemiec i przygotowane do rejestracji. Kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej 2%, faktura vat marża. Wnętrze oraz karoseria, bardzo dobrze utrzymane jak na swoje lata. Auto prowadzi się pewnie. Silnik, skrzynia,
zawieszenie w bardzo dobrym stanie.
Wyposażenie:
*klimatyzacja
*tapicerka skórzana
*el. lusterka
*el. szyby przód
*reflektory przeciwmgielne
*sterowanie radiem
*ISOFIX
*AUX
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
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, oraz zakupu z pakietem gwarancji VIP GWARANT SERWIS nawet na 24 miesiące!
W ciągłej sprzedaży ok 100 aut osobowych i dostawczych.
//////////// 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
Koszt rejestracji 161,50 zł + 100 zł przegląd.

Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
Możliwość kredytowania oraz leasingu na dogodnych warunkach, szybka decyzja kredytowa. Tel 511 553 333
Pojazd na GWARANCJI VIP Gwarant, zapewni Państwu ochronę przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z usuwaniem awarii w okresie od 3 do nawet 24
miesięcy.
Podzespoły objęte Gwarancją VIP Gwarant:
*silnik
*silnik hybrydowy
*skrzynia biegów manualna
*skrzynia biegów automatyczna
*bezstopniowa skrzynia biegów
*koło zamachowe dwumasowe
*turbina lub turbosprężarka
*rozrusznik
*alternator
*układ hamulcowy
*układ chłodzenia
*komputer główny silnika
*łańcuch rozrządu
*pasek rozrządu (uszkodzenie silnika w przypadku pęknięcia, zerwania lub zsunięcia paska)
*zawieszenie pneumatyczne
*zawieszenie mechaniczne
*zawieszenie komfortowe
*przekładnia hydrokinetyczna
*mechanizmy różnicowe
*wał pędny
*filtr cząstek stałych DPF
*obudowy podzespołów - skrzyni biegów, silnika, miski olejowej itp.
*materiały eksploatacyjne
*pakiet części
*pojazd zastępczy na czas naprawy
*VIP ACOC - bezgotówkowa pomoc przy likwidacji szkód komunikacyjnych
*naprawy warsztatowe
*diagnoza i weryfikacja
*naprawy na drodze
*pomoc ASSISTANCE
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

