VOLKSWAGEN TOURAN KOMBI TDI TRENDLINE
28 447 PLN netto
34 990 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Wojciech, Wiechnik, Tel.: 880 720 049, RiA, 39-410, Grębów, ul. Jamnica 160

DANE POJAZDU
Marka : Volkswagen
Wersja : TDI Trendline
Silnik :1.9 105 KM
Rok produkcji : 2010
Liczba drzwi : 5
Kolor : czarny
Gwarancja : PEUGEOT Używany Gwarantowany
Komfort

Model : Touran
Nadwozie : kombi
Paliwo : diesel
Przebieg : 144 000 km
Liczba miejsc : 5
VIN : WVGZZZ1TZAW095237

WYPOSAŻENIE
ABS, EDS, automatyczne światła, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 6 szt., stabilizacja toru jazdy (ESP),
uchwyt ISOFIX, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja:
ręczna, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, tempomat,
wspomaganie kierownicy, autoalarm, centralny zamek, immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane
szyby, relingi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, garażowany, gwarancja, hak holowniczy, książka serwisowa, możliwa zamiana,
serwisowany w ASO, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Samochod kupiony w polskim Salonie
Stan wzorowy 1 Wlasciciel Auto z rak prywatnych
Dodatkowy komplet pelnych kol zimowych wraz z oryginalnymi kolpakami. Oryginalny hak automatyczny
- idealny do platformy rowerowej.
Doskonaly SILNIK 1.9TDI 105 KM (bez DPF) Pelen serwis od poczatku
Samochod nigdy nie mial zadnej kolizji lub wypadku.
Samochód w doskonalym stanie wizulnym i technicznym Gwarancja Peugeot Używany Gwarantowany 12
miesięcy z mozliwoscia wydluzenia do 36 m-cy
F-Vat marza
Samochód w oryginalnym lakierze Regularne serwisowany
Samochód dokładnie sprawdzony i przygotowany
Wyposazenie dodtkowe:
2 x komplet kol Alufelgi letnie + stalowe zimowe z orginalnymi kolpakami ABS 6 x Airbag Alarm Metalic
Hak oryginalny
Pakiet zimowy (Fotele przednie - podgrzewane, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej,
Spryskiwacze lamp przednich, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy), Alarm z funkcją
dozoru wnętrza z czujnikiem przechyłu, Zamek centralny z pilotem, Hak holowniczy - demontowalny,
Środkowy fotel w 2 rzędzie siedzeń ze składanym oparciem i f.stolika, Zestaw do naprawy przebitej opony
Pannenset - zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego, Trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie,
składane i wyjmowane, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy
zależnie od prędkości- Servotronic, Wyłącznik poduszki powietrznej, Szyby barwione, Trzecie światło stop,
Tempomat, Tapicerka materiałowa Energy, Termometr zewnętrzny, Szuflady pod przednimi siedzeniami,
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio RCD 310
CD/MP3 + 8 głośników, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - czarne, Schowek w desce
rozdzielczej po str. pasażera, podświetlany i zamykany, Stoliki i kieszenie w oparciach foteli przednich,
Popielniczka - przód, tył, Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe, Pasy
bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód, Oświetlenie bagażnika, Osłona
przestrzeni bagażowej, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Obrotomierz, Lusterka boczne w
kolorze nadwozia, Lampki do czytania - przód/tył, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lakier uni, Konsola
dachowa ze schowkiem, Komputer pokładowy, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
Klamki w kolorze nadwozia, Immobilizer, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Fotele przednie manualna regulacja wysokości, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Gniazdo 12V w
bagażniku, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, 4/5 zagłówki, ASR, Airbag 6 sztuk, ABS, Automatyczne
włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Asystent siły hamowania, EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do
chłodnicy, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi stalowe 16 z
ogumieniem 205/55
Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Kupiony w ASO w Polsce, Pojazd regularnie serwisowany, Pojazd
garażowany
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany KOMFORT:
Gwarancja Umowna 6 Miesięcy
Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra
Opieka Peugeot Assitance
Specjalna Oferta Ubezpieczeniowa
Specjalna Oferta Finansowania Zakupu
Dowiedz się więcej na : http://www.UzywanyGwarantowany.pl

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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