VOLKSWAGEN GOLF PLUS HATCHBACK
26 700 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 : hatchback
Poj. silnika :1.4
Przebieg :109 000 km
Liczba drzwi : 5
Liczba właścicieli : 1
Kolor : brązowy

Model : Golf Plus
Rok produkcji :2010
Paliwo : benzyna
Moc silnika :80 KM
Skrzynia biegów :manualna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia :

WYPOSAŻENIE
ABS, ACS - system zabezpieczeń po kolizji, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania,
automatyczne światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód,
czujniki parkowania - tył, poduszek: 10 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki
pow. boczne - przód, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru
jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, domykanie szyb przy
zamykaniu auta, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczne lusterka,
elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa,
klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne,
radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica,
tempomat, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, centralny zamek, immobiliser, komputer

pokładowy, przyciemniane szyby, relingi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
garażowany, gwarancja, hak holowniczy, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, ACS - system zabezpieczeń po kolizji, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania,
automatyczne światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód,
czujniki parkowania - tył, poduszek: 10 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki
pow. boczne - przód, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru
jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, domykanie szyb przy
zamykaniu auta, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczne lusterka,
elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa,
klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne,
radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica,
tempomat, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, centralny zamek, immobiliser, komputer
pokładowy, przyciemniane szyby, relingi

INFOTMACJE DODATKOWE
garażowany, gwarancja, hak holowniczy, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Auto z 3 m-czną gwarancją bez dopłat !!! z Serwisami na terenie całej Polski. Możliwość przedłużenia
gwarancji do 15 m-cy !!!
Dla OLX więcej zdjęć na car4house.otomoto.pl
Silnik 1,4 benzyna 80KM !!! bez turbo idealny pod LPG
Perfekcyjnie utrzymany
Wnętrze jak nowe
ABS
10 poduszek powietrza - AirBag, napinacze pasów SRS
Klimatyzacja automatyczna dwu strefowa
Radio Mp3
Immobiliser
Komputer pokładowy
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczne szyby przód i tył
Elektryczne podgrzewane lusterka
Lusterko wsteczne fotochromatyczne
Czujniki parkowania Przód i tył
System Park Asist - system wspomagania parkowania
ISOFIX
Aluminiowe felgi 16``
Wspomaganie kierownicy
Dywaniki gumowe Golf-a
Relingi dachowe
Hak holowniczy
Dwa karty
Trójkąt
Gaśnica
Apteczka
I wiele, wiele innych dodatków

Samochód osobowy
Lakier w idealnym stanie,

Piękna równa linia nadwozia,
Pojemne i czyste wnętrze bagażnika,
Tapicerka bez przetarć i zniszczeń,
Środek samochodu, bardzo czysty i zadbany,
Auto posiada normalne ślady użytkowania.
WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE SĄ W PEŁNI PRAWDZIWE
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.
Znając stan i pochodzenie samochodu oraz opierając się na wieloletnim doświadczeniu możemy pewnie
udzielić 3 lub 12 miesięcznej gwarancji w formie pisemnej.
G W A R A N C J A „VIP GWARANT SERVICE”
Obejmuje :
Silnik
Komputer główny silnika
Manualna lub automatyczna lub bezstopniowa skrzynia biegów
Pasek lub łańcuch rozrządu
Alternator
Rozrusznik
Układ chłodzenia
Układ hamulcowy
Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne lub komfortowe
Przekładnia hydrokinetyczna
Mechanizm różnicowy
Wał pędny
Obudowy
Koło zamachowe dwumasowe
Turbina lub turbosprężarka
Filtr cząstek stałych
Silnik hybrydowy
pojazd zastępczy na czas naprawy,
naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
Więcej informacji udzielę telefonicznie ...
Współpracujemy z instytucjami finansującymi zakup samochodów na preferencyjnych warunkach i
procedurach uproszczonych. Pomagamy w załatwieniu kredytów. Informacja kredytowa pod nr telefonu:
505 - 100 - 506
Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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