Citroen C5 III (2008-)
Tourer / 2,0 / 163 KM / AUTOMAT / NAVI / Tempomat / HAK
/ Bluetooth
32 900 PLN brutto
Wersja
III (2008-)

Rok produkcji
2011

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
163 KM

Przebieg
270 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
111111111111111
11

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zf2n

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Robotnicza 59-61
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 5 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

fotele przednie z funkcją masażu

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

system głośnomówiący

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dach szklany - panoramiczny

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

przyciemniane tylne szyby

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE

garażowany

gwarancja

hak holowniczy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Citroen C5 Exclusive Tourer / 2,0
/ 163 KM / AUTOMAT / NAVI / Tempomat / HAK / ALU / Bluetooth /
Panorama / PDC / FL / Gwarancja!

AUTOMAT / CLIMATRONIC / LED / XENON / PODGRZEWANE SIEDZENIA
PRZÓD / REGULOWANE ZAWIESZENIE / DACH PANORAMICZNY / HAK /
ALUFELGI 17' / POLIFT

Zawieszenie hydro-pneumatycznego Hydractive / Pakiet Criollo (fotele
pokryte tapicerką skórzaną Criollo w kolorze ciemnobrązowym, skórzane
wykończenie deski rozdzielczej oraz boczków drzwi w kolorze
ciemnobrązowym! Najdroższa opcja wyposażenia wnętrza!

Serwisowany (wymieniony rozrząd)

Pisemna GWARANCJA nawet na 36 miesięcy!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

PISEMNA GWARANCJA NA ROK GRATIS!

Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na
leasing i kredyt, również dla nowych firm. Decyzja do 12 godzin.

Wyposażenie:

Fotele elektrycznie regulowane, el. podgrzewane z masażami,
Podsufitka pokryta jest Alcantarą,
Najwyższy model nawigacji ng4 z dyskiem twardym, czytnikiem kart SD, mp3, USB
oraz możliwość odtwarzania DVD,
Tempomat,
Ogranicznik prędkości,
Dach panoramiczny,

Zawieszenie hydro aktywne,
ESP,
ABS,
Asystent zmiany pasa,
Asystent parkowania,
Klimatyzację dwustrefową,
Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka,
Centralny zamek,
Oryginalne felgi 17"

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Uwaga: Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny!

Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 669 047 266
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

SUPERCAR24
ul. Robotnicza 59-61
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.

wykonane przez AKoL.pl
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