XC 60 D4 AWD Inscription Gwarancja Serwis ASO
Marka

142 900 PLN

Volvo

Model

XC 60

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2018

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1969

Moc

190

Skrzynia

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2018-01-30

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Diesel
160000

Napęd

4x4 (stały)

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Ogrzewanie postojowe

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej di...

Pojazd po przeglądzie w ASO Volvo ( Auto-Boss) 27,10,2022 i wymianie oleju filtrów i kompletnego rozrządu ( faktura za usługę do wglądu )
Możliwość zakupu na raty lub w leasingu (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.

