VOLKSWAGEN MULTIVAN BUS
14 500 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
car4house
Anna Chojnacka
95-100 Dąbrówka Wielka, Chabrowa 15, tel. 731-140-140, 606-343-569

DANE POJAZDU
Marka : Volkswagen
Wersja :
Nadwozie : bus
Poj. silnika :2.5
Przebieg :440 000 km
Liczba drzwi : 4
Liczba właścicieli : 1
Kolor : srebrny

Model : Multivan
Rok produkcji :2000
Paliwo : diesel
Moc silnika :110 KM
Skrzynia biegów :manualna
Liczba miejsc : 7
Kraj pochodzenia :

WYPOSAŻENIE
ABS, czujniki parkowania - tył, domykanie szyb przy zamykaniu auta, elektryczne lusterka, elektryczne
szyby przednie, ogrzewanie postojowe, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne,
wspomaganie kierownicy, autoalarm, centralny zamek, drzwi przesuwne, immobiliser, szyberdach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
garażowany, hak holowniczy, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, czujniki parkowania - tył, domykanie szyb przy zamykaniu auta, elektryczne lusterka, elektryczne
szyby przednie, ogrzewanie postojowe, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne,
wspomaganie kierownicy, autoalarm, centralny zamek, drzwi przesuwne, immobiliser, szyberdach

INFOTMACJE DODATKOWE
garażowany, hak holowniczy, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Dla OLX więcej zdjęć na car4house.otomoto.pl
Wersja 7-mio osobowa
ABS
Szyberdach
Klimatyzacja
Radio CD Mp3
Immobiliser
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczne szyby przód
Wspomaganie kierownicy
Czujniki parkowania tył
Hak holowniczy
Trójkąt
Gaśnica
Apteczka
I wiele, wiele innych dodatków
Samochód osobowy
Kupujący zwolniony z podatku (2%) w US
GWARANTOWANE ZADOWOLENIE !!
Od kilkunastu lat sprzedajemy wyłącznie auta wyselekcjonowane z krajów Unii Europejskiej. Zapraszamy
klientów którzy zamierzają nabyć sprawny samochód do długiej eksploatacji, a nie w okazyjnych cenach
po przejściach.
Więcej informacji udzielę telefonicznie .. .. zadzwoń a na pewno się dogadamy .. !!! Wystawiamy fakturę
co zwalnia nabywcę z podatku (2%) w Urzędzie Skarbowym !!! Auto przygotowane do REJESTRACJI,
wszystkie formalności zredukowane do minimum .. Nabywca udaje się do Wydziału Komunikacji tylko w
celu REJESTRACJI pojazdu .. Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej ..
Koszt rejestracji tylko 140 zł. Klient odjeżdża ubezpieczonym autem na kołach !!!

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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