Peugeot 301 bez wersji
Peugeot 301 / 1,6 BlueHDi / 110 KM / Tempomat / LED /
Salon PL / PDC /
39 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
110 KM

Przebieg
59 900 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
XXXXXXXXXXXXXX
XXX

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ddj7

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 4 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

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

tempomat

wspomaganie kierownicy

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory halogenowe

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Peugeot 301 / 1,6 BlueHDi / 110
KM / Tempomat / LED / Salon PL / PDC / FV23% / ASO / Gwarancja!
Pojazd zakupiony w polskim salonie. 2 komplety kluczyków. Pierwsza rejestracja 01
/ 2018!
Serwisowany w ASO! Historia serwisowa do wglądu! Książka serwisowa! Na miejscu
możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na podnośniku,
komputerem oraz czujnikiem lakieru!
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Numer oferty na placu 44

Wyposażenie:
ABS, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i
boczne dla kierowcy i pasażera, Centralny zamek sterowany pilotem (pilot,
blokowanie drzwi podczas ruszania, odblokowanie bagażnika), Czujnik ciśnienia w
oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowane szyby boczne
przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z manu. regulacją
wysokości, pochylenia, wzdłużna, kieszeń na mapę w oparciu fotela, Fotel pasażera
z manualną regulacją wzdłużną i pochylenia, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna,
Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu, Klamki wewnętrzne satynowe, Klamki
zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna + filtr
przeciwpyłkowy, Kolumna kierownicy z regulacją w pionie, Komputer pokładowy,
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mechaniczna blokada
otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w
drugim rzędzie siedzeń, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera,
Oświetlenie wewnętrzne 1 lampa główna + 2 lampki do czytania w konsoli sufitowej
z przodu, oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i
ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, REF system rozdziału sił hamowania, Radio CD/MP3/USB/Bluetooth/sterowanie radiem z
kierownicy + klimatyzacja manualna, Reflektory przednie halogenowe, Reflektory
przednie przeciwmgielne, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem,
zamykany, System tylnego oświetlenia z funkcją ostrzegania i nagłym hamowaniu,
Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka siedzeń tkaninowa, Tempomat z organicznikiem
prędkości, Tylna kanapa (składane i dzielone asymetryczne oparcie, zagłówki
zintegrowane z kanapą, ISOFIX), Wlot powietrza do silnika z czarnym
wykończeniem, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki
przednich foteli z regulacją wysokości, Zegary z LCD, wskaźnik GSI, wykończenie
czarne lub satynowy chrom, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy
dziennej LED.
Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i
kredyt, również dla nowych firm. Decyzja do 12 godzin.
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 735 724 781 mobile: 735 724 782 mobile: 506 498 669 mobile: 512 037
327
email: kontakt /at/ supercar24 .pl
Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na
spotkanie. Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16
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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