1.9TDI VAT23% doka Serwis ASO Oryginał
100Tkm Gwarancja 15miesięcy!!

35 900 PLN BRUTTO

Marka

Volkswagen

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2008

Kolor

Niebieski

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

1896

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Holandia

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Typ nadwozia

Pick-up

Importowany

Tak

Przebieg

100000

VAT faktura

Tak

Leasing

Tak

Moc

85

Emisja co2

99

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

+48 502167537 / +48 500702622
biurorgauto@gmail.com
RADOSŁAW GOLJANEK

ABS

Immobilizer

Radio

Wspomaganie kierownicy

Hak/Zaczep

Poduszka powietrzna kierowcy

CD

WYSTAWIAM FAKTURĘ VAT23%, KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA W SERWISIE.
G W A R A N C J A - 15 miesięcy w cenie auta
!!UWAGA!! Auto w cenie otrzymuje 15 miesięcy gwarancji w najwyższym pakiecie!!!
Oferta ważna do odwołania!!!
**VIN dostępny na życzenie
**Cena brutto, faktura VAT 23% !!!
**Przepiękny niebieski kolor !!!
**Auto do poprawek blacharskich !!!
**Przebieg zaledwie 100000km !!!
**Serwisowany na bieżąco do końca, ostatni przy 96000Km !!!
*Świeżo sprowadzony i opłacony!!!
*Bardzo dobre opony!!!
*Gwarancja oryginalności przebiegu!!!
*Certyfikat oryginalności przebiegu N.A.P
*Auto absolutnie w doskonałym stanie
*Kredytowanie na atrakcyjnych warunkach
*Możliwość transportu w dowolne miejsce
*Zamiana
Pojazd na GWARANCJI VIP Gwarant, zapewni Państwu ochronę przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z usuwaniem awarii w okresie od 3 do nawet 24
miesięcy.
Bezgotówkowy system napraw, oraz całodobowa Pomoc Drogowa w Programie VIP Assistance zapewnią Państwu spokój i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania

pojazdu.
Ogólnie podzespoły objęte Gwarancją VIP Gwarant:
+ silnik
+ silnik hybrydowy
+ skrzynia biegów manualna
+ skrzynia biegów automatyczna
+ skrzynia biegów automatyczna - elektronika i blok elektrozaworów
+ bezstopniowa skrzynia biegów
+ koło zamachowe dwumasowe
+ turbina lub turbosprężarka
+ wtryski i pompowtryskiwacze
+ rozrusznik
+ alternator
+ układ hamulcowy
+ układ chłodzenia
+ komputer główny silnika
+ łańcuch rozrządu
+ pasek rozrządu
+ 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
+ naprawy warsztatowe
+ diagnoza i weryfikacja
+ naprawy na drodze
+ pomoc ASSISTANCE: w przy przebiciu ogumienia, rozładowaniu akumulatora, zatrzaśnięciu auta, awarii alarmu lub immobilisera, a nawet jak zabraknie Państwu paliwa
na drodze
++ Brak limitów ilości napraw w czasie trwania Gwarancji VIP
++ Bezpłatna konsultacja ze specjalistami technicznymi w razie wystąpienia awarii
++ Naprawy w autoryzowanych serwisach na terenie Polski
+ Najkrótszy czas rozpatrzenia awarii i zatwierdzenia naprawy - do 24 h
++ Już ponad 40 000 zadowolonych Klientów
++ Przejrzysty Certyfikat/Karta Gwarancyjna obrazująca podzespoły objęte Gwarancją w wybranym przez Klienta Pakiecie Usług
++ Bezpieczeństwo i komfort w podróżach Z NAMI ZAWSZE DOJEDZIESZ DO CELU.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

