SW 1,4 i Zarejestrowany przebieg tylko 66 tys km
Gwarancja
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Pojemność skokowa
Skrzynia
Data pierwszej rejestracji
Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

19 900 PLN

Peugeot
Auto miejskie
2011
Srebrny
1360
Manualna
2011-11-24
Tak

Model

207

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

66000

VAT marża

Tak

Moc

73

Napęd

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Szyberdach szklany nieotwieran...

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Aktywny asystent hamowania awa...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Możliwość zakupu na raty (procedura Uproszczona)
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
Faktura VAT marża
Samochód zarejestrowany w kraju bez dodatkowych opłat!
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
Możliwość wykupienia gwarancji od 3 do 24 miesięcy.
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny gdyż nie zawsze jestem na miejscu
Klienci z OLX : więcej zdjęc pojazdu można zobaczyć na stronie www.maxcar.otomoto.pl

Gwarancja obejmuje:
Wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- mechanizmy różnicowe,
- wały napędowe,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- komputer główny silnika,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- zawieszenie hydro-pneumatyczne,
- paski rozrządu,
- łańcuchy rozrządu,
- koła zamachowe dwumasowe,
- turbosprężarki,
- diagnostykę komputerową,
- Auto Assistance - naprawa w trasie, transport do warsztatu w razie
awarii,
DODATKOWO, OPCJONALNIE ROZBUDOWANY PAKIET VIP DLA AUT 5 LETNICH,
ROZSZERZONY O:
- alternator,

- rozrusznik,
- układ chłodzenia,
- układ hamulcowy,
- przekładnie hydrokinetyczną,
- silniki hybrydowe,
-Gwarancja działa na terenie Całej Polski.
-Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą
bezpłatnie.
-Brak limitów ilości napraw w czasie trwania Programu
-Bezpłatna konsultacja telefoniczna za specjalistami technicznymi
w razie wystąpienia awarii - Infolinia VIP Gwarant
-Naprawy w autoryzowanych serwisach Bosch Car Service, Auto Crew,
VIP Serwis lub we własnym Warsztacie - na terenie Polski
-Najkrótszy czas rozpatrzenia reklamacji i zatwierdzenia naprawy do 24 h
-Bezstresową, spokojną eksploatację samochodu
-Bezpieczeństwo, komfort i wygodę w podróżach
Drogi Kliencie
GWARANCJA uchroni Cię przed nieprzewidzianymi wydatkami
związanymi z usuwaniem awarii w Twoim samochodzie w ponad 24 głównych podzespołach:
MIEJSCE POSTOJU POJAZDU
AUTO KOMIS MAX CAR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. ŚLĄSKA 85
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
TEL 602753131 LUB 660722090
ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ NA
maxcar.,net.,pl
e-mail maxcar(małpka)onet.pl

Informacje zaprezentowane na stronach niniejszego serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki sprzedaży,
wyposażenie prezentowanych samochodów, ceny oraz aktualność oferty finansowania zakupu prosimy potwierdzić kontaktując się z nami bezpośrednio. Treść ogłoszeń
nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

