Peugeot Partner
Peugeot Partner 1.6 HDI L2 / 3 osob. / Salon PL / ASO / FV
23% / Gwa
27 500 PLN netto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
furgon blaszak

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
90 KM

Przebieg
143 600 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
VF37F9HF0GJ53391
4

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
32azc

DANE KONTAKTOWE

ABS

poduszek: 1 szt.

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby

klimatyzacja: ręczna

radio fabryczne z CD

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

INFORMACJE DODATKOWE

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

bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży pojazduPeugeot Partner 1.6 HDI L2 /
3 osob. / Salon PL / ASO / FV 23% / Gwarancja!
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.
Samochód można oglądać w Salonie w Długołęce przy ul Wrocławskiej 10a. Istnieje
możliwość sprawdzenia pojazdu we własnym zakresie oraz odbycia jazdy testowej.
Zapraszamy do kontaktu.
Peugeot Partner 1.6 HDI L2 / 3 osob. / Salon PL / ASO / FV 23% / Gwarancja!

ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Numer oferty na placu 1
Wyposażenie:
ABS Homologacja ciezarowa Klimatyzacja Komputer pokładowy Lusterka
zewnętrzne sterowane elektrycznie Okna elektryczne przód Radio z CD Tempomat
Wspomaganie kierownicy Zamek centralny Zestaw głośnomówiący Poduszka
powietrzna kierowcy
Informacje dodatkowe:
Polski Salon Pierwszy właściciel Serwisowany w ASO Książka serwisowa
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: 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 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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