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2.4 D5 205KM Limited!!! 4x4 Serwis Oryginał 227Tkm Gwarancja
15mieś!!

57 900 PLN

Marka Volvo
Typ nadwozia SUV
Importowany Tak
Przebieg 227000
VAT marża Tak
Leasing Tak
Moc 205
Napęd 4x4 (dołączany automatycznie)
Zarejestrowany w Polska
Serwisowany w ASO Tak
Liczba drzwi 5
Perłowy Tak

Model XC 90
Typ paliwa Diesel
Rok produkcji 2011
Kolor Inny kolor
Finansowanie Tak
Pojemność skokowa 2400
Skrzynia Automatyczna
Kraj pochodzenia Holandia
Bezwypadkowy Tak
Liczba miejsc 7
Metalik Tak

Interfejs Bluetooth Radio Zestaw głośnomówiący System nawigacji satelitarnej
System nagłośnienia Klimatyzacja automatyczna, dwu... Tapicerka skórzana Elektrycznie ustawiany fotel k...
Elektrycznie ustawiany fotel p... Podgrzewany fotel kierowcy Podgrzewany fotel pasażera Regul. elektr. podparcia lędźw...
Regul. elektr. podparcia lędźw... Siedzenie z pamięcią ustawieni... Podłokietniki - przód Podłokietniki - tył
Kierownica skórzana Kierownica ze sterowaniem radi... Kierownica wielofunkcyjna Dźwignia zmiany biegów wykończ...
Czujnik deszczu Podgrzewana przednia szyba Elektryczne szyby przednie Elektryczne szyby tylne
Przyciemniane tylne szyby Tempomat Lampy bi-ksenonowe Kontrola odległości z tyłu (pr...
Lusterka boczne ustawiane elek... Podgrzewane lusterka boczne Lusterka boczne składane elekt... Kontrola trakcji
Automatyczna kontrola zjazdu z... Czujnik zmierzchu Spryskiwacze reflektorów Światła do jazdy dziennej
Lampy przeciwmgielne Oświetlenie drogi do domu Elektryczny hamulec postojowy Wspomaganie kierownicy
Felgi aluminiowe 19 Opony letnie ABS ESP
Elektroniczny system rozdziału... System wspomagania hamowania Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera
Poduszka kolan kierowcy Kurtyny powietrzne - przód Boczna poduszka powietrzna kie... Boczne poduszki powietrzne - p...
Kurtyny powietrzne - tył Boczne poduszki powietrzne - t... Isofix (punkty mocowania fotel...

WYSTAWIAM FAKTURĘ VAT-MARŻA, KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ, MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA W SERWISIE. 

G W A R A N C J A  – 15 miesięcy na auto !!!

!!UWAGA!! Auto z gwarancją na 15 miesięcy w najwyższym pakiecie, oraz z assistance na 12 miesięcy!!! 
!!!Oferta ważna do odwołania!!!
Zachęcamy do przedłużenia gwarancji do 2 lat!!!
Szczegóły na miejscu. !!! Zapraszamy !!!

*Vin dostępny na życzenie

**Przepiękny kolor perłowy, brązowy, czarny, w zależności od padającego światła!!!

**Napęd 4x4 !!!

**Piękna kremowa skórzana tapicerka!!!

** Wersja 7-mio osobowa !!!

**Nowe opony letnie z gwarancją !!!

**Topowa wersja limitowana i bardzo bogata Limited Edition !!!

**Świeżo sprowadzony i zarejestrowany !!!

**Rewelacyjny silnik 2.4 D5 !!!

*Serwisowane na bieżąco, ostatni przy 217000km !!!

*Wymieniony rozrząd przy 179000Km !!!

*Gwarancja oryginalności przebiegu i bez wypadkowości !!!

*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.
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