2.3 HPI 106kM L2H1 Klima Paka 300cm Brak
Korozji GWARANCJA

25 900 PLN

Marka
Typ paliwa
Przebieg

Iveco

Typ nadwozia

Furgon (blaszak)

Diesel

Rok produkcji

2009

Kolor

Biały

207636

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

2287

Skrzynia

Manualna

Data pierwszej rejestracji

2009-11-05

Liczba miejsc

3

Dopuszczalna ładowność

Finansowanie

Tak

Moc

106

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

3500

1460

...
...
...

ABS

Immobilizer

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Wspomaganie kierownicy

Hak/Zaczep

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

IVECO 35s11 L2H1 z silnikiem 2.3 HPI o mocy 106 kM. Skrzynia manualna 5cio biegowa. Auto sprowadzone z Niemiec w 2017 roku i zarejestrowane w kraju. Kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej 2% .faktura vat marża . Wnętrze auta czyste i zadbane, paka w idealnym stanie.
Wersja L2H1
Wymiary paki: 300x182x152
VIN dla zainteresowanych do wglądu.
Wyposażenie dodatkowe:
*klimatyzacja automatyczna
*el. szyby
*el. lusterka
*fotel kierowcy pneumatyczny
*CD
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% .faktura vat marża .
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.
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
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

Możliwość kredytowania oraz leasingu na dogodnych warunkach, szybka decyzja kredytowa.
///// ZAPRASZAMY 6 DNI W TYGODNIU! ///////
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

