Nissan X-Trail III (2014-)
Nissan X-Trail 1.6 dCi Tekna i 4x4 FV 23%, Gwarancja!!
74 292 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
131 KM

Przebieg
88 275 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1bs99

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 24 0000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

radio fabryczne z CD i MP3

tempomat

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

relingi

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży pojazdu Nissan X-Trail 1.6 dCi Tekna
i 4x4 z 2016 roku.
Auto jest zarejestrowane w Polsce i było regularnie serwisowane. Przeglądy są
potwierdzone książką serwisową. Samochód posiada komplet kluczy i dokumentów.
Już teraz zapytaj o wybrany model. Naszym Klientom przekazujemy jak
najdokładniejsze informacje stanu technicznego wybranego auta i jego historii.
Zapytaj o niezależną OPINIĘ RZECZOZNAWCY do każdego auta oraz poproś o
większą ilość zdjęć - skontaktuj się z nami w celu ich otrzymania INFO: 733 24 0000
lub kontakt @ supercar24 .pl
Po zakupie auta w naszej Firmie możesz być spokojny o jego przyszłość - ponieważ
na każdy samochód udzielamy pisemnej, 12 miesięcznej GWARANCJI!

Wszystkie auta z naszej oferty można zakupić w korzystnych warunkach
finansowania zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców - poproś o
kalkulację i dopasuj raty do swoich potrzeb. Finansowanie w 24h!
Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ: prowadzimy
własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny pojazdów naszych
Klientów, o aktualność dokumentów, badań technicznych, ubezpieczeń oraz
bieżących serwisów (wymiany opon, filtrów i olejów itp.).
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży aut poleasingowych przekłada się na setki
zadowolonych Klientów, którzy zakupili u nas samochód.
Nissan X-Trail 1.6 dCi Tekna i 4x4 FV 23%, Gwarancja!!
Zapytaj o GWARANCJĘ.
UWAGA! PRZED PRZYJAZDEM PROSIMY KONIECZNIE UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE Z
DORADCĄ!
Wyposażenie:
ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania Podłokietnik siedzeń tylnych
Czujnik deszczu Poduszka powietrzna kierowcy Czujnik zmierzchu Poduszka
powietrzna pasażera z możliwością odłączenia Czujniki parkowania - przód/tył
Poduszki powietrzne boczne przednie Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie
Radioodtwarzacz CD + MP3 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Reflektory
przednie LED Filtr cząsteczek stałych Relingi dachowe w kolorze srebrnym Fotel
kierowcy regulowany elektrycznie Siedzenia tylne regulowane Fotel kierowcy z
regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną Sterowanie systemem audio w
kierownicy Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektr. Sygnalizacja niezapiętych
pasów bezpieczeństwa Fotel pasażera regulowany elektrycznie System aktywnej
kontroli zawieszenia Fotele przednie podgrzewane System elektronicznej kontroli
toru jazdy ESP Głośniki 6 szt. System inteligentnego kluczyka i-KEY Hamulec
silnikowy aktywny System kontroli ruchów nadwozia Immobilizer System kontroli
toru jazdy aktywny Kamera 360° System nawigacji satelitarnej Nissan Connect
Kierownica pokryta skórą System Start/Stop Klamki zewnętrzne chromowane
System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach Klimatyzacja automatyczna 2
strefowa System wspomagania nagłego hamowania
Przyjmujemy zapytania przez Internet. Zadzwoń lub napisz:
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 505 035 091 mobile: 505 035 130 mobile: 506 498 669 mobile: 512 037
327
email: kontakt @ supercar24 .pl
Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na
spotkanie. Biuro sprzedaży czynne pon-pt 09-20; sob 09-15, niedziela 12-16. Cały
asortyment we Wrocławiu.
ul. Wrocławska 10A 55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA! Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi
oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Samochody używane, samochody poleasingowe, samochody z gwarancją, auta
używane, auta poleasingowe, auta z gwarancją, supercar24, Wrocław, Długołęka,
Wrocławska 10A

wykonane przez AKoL.pl
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