VW Touran 4x4 poj 2.5 tdi 2005r możliwa zamiana
na tańszy
Marka

23 800 PLN

Volkswagen

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2005

Przebieg

Kolor

Szary

Pojemność skokowa
Skrzynia

2500

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Numer rejestracyjny pojazdu

KTT KR16

Bezwypadkowy
Termin badania technicznego

Tak

Touareg
Diesel
250000

VAT marża

Tak

Moc

175

Kraj pochodzenia

Niemcy

Zarejestrowany w

Polska

Liczba miejsc

5

2023-08-25

Ważność polisy

2023-09-06

Tak

VIN (na stronę)

WVGZZZ7LZ4D058824

Metalik

601350654
bogdankubik@wp.pl
Bogdan Kubik

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna centralna

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

ZOBACZ FILM !!!!
PISEMNA GWARANCJA
VIDEO PREZENTACJA jest na stronie komiskubik.pl
Więcej zdjęć oraz FILM ,jest na stronie ; komiskubik.pl
Samochód możemy dostarczyć na miejsce po wcześniejszym umówieniu się.
Auto może być objęte pisemną gwarancją od 3 miesięcy do 1 roku. Gwarancja obejmuje silnik ,skrzynie biegów , zawieszenie , ukł kierowniczy , napędowy , i inne części.
Szczegóły gwarancji do ustalenia na miejscu.
AUTO można również sprawdzić w każdej chwili na stacji diagnostycznej , lub w warsztacie samochodowym, po wcześniejszym umówieniu się , czy też na stronie; GOV.PL
Jest możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu TZW; zamiana na tańszy lub droższy ,również osobowy czy dostawczy.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zapewnienia, w szczególności rozumieniu art. 66 § 1 i art. 556 indeks 1 Kodeksu cywilnego. Auto komis Bogdan Kubik zastrzega
sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Przed przyjazdem proszę dzwonić w celu potwierdzenia dostępności oferty towaru ( informujemy że nie każdy pojazd znajduję się w komisie , a jest w ofercie )
Pośredniczymy również w sprzedaży samochodów
Więcej informacji i więcej zdjęć oraz FILM jest na stronie komiskubik.pl

