PEUGEOT 301 SEDAN (LIMUZYNA) VTI/PURE TECH ACTIVE
24 228 PLN netto
29 800 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Jacek, Chitruszko, Tel.: 600 546 671, Mojsiuk Motor Sp. J, 76-039, Biesiekierz k/Koszalina, ul. Stare Bielice
128

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : VTi/Pure Tech Active
Silnik :1.2 72 KM
Rok produkcji : 2014
Liczba drzwi : 4
Kolor : inny
Gwarancja : PEUGEOT Używany Gwarantowany
Premium

Model : 301
Nadwozie : sedan (limuzyna)
Paliwo : benzyna
Przebieg : 22 472 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3DDHMY0EJ859112

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automatyczne światła, kontrola trakcji (ASR),
poduszek: 4 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód,
stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, dzielona
tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby przednie, klimatyzacja: ręczna,
podgrzewana tylna szyba, radio niefabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana
kierownica, tempomat, tempomat aktywny, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, immobiliser,
komputer pokładowy, przyciemniane szyby

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, gwarancja, książka serwisowa, serwisowany w ASO, stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
AUTORYZOWANY DEALER MARKI PEUGEOT - FIRMA MOJSIUK MOTOR - oferuje Państwu do sprzedaży
samochód używany w idealnym stanie i w atrakcyjnej cenie.
marka: Peugeot model: 301 silnik: benzynowy 1,2 o mocy 72 KM rok prod.: 2014 data pierwszej
rejestracji: 20 styczeń 2015
kupiony jako nowy w polskim salonie
jeden właściciel
bezwypadkowy
fabryczny lakier na wszystkich elementach nadwozia
bardzo dobry stan techniczny i wizualny
Samochód do obejrzenia w naszym salonie sprzedaży w Starych Bielicach 128 k.Koszalina.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę:
Jacek Chitruszko tel. 600 546 671
Karol Szrejder tel. 662 386 085
Wybrane elementy wyposażenia: ABS
AFU - system wspomagania hamowania
ASR - system kontroli trakcji
Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera
Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania
Czarny wlot powietrza
Czujnik ciśnienia w oponach
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65
Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Immobilizer
Instalacja radiowa
Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
Komputer pokładowy
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lakier uni
Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera
Oświetlenie bagażnika
Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe
REF - system rozdziału sił hamowania
Szyby barwione
Tapicerka materiałowa
Tempomat z organicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
Uchwyty na kubki w konsoli środkowej
WIP Sound (Radio CD MP3)
Wspomaganie układu kierowniczego

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
Zamek centralny z pilotem
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany PREMIUM:
Gwarancja Umowna 12 Miesięcy Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra Opieka Peugeot Assitance Specjalna
Oferta Ubezpieczeniowa Specjalna Oferta Finansowania Zakupu
ZAPRASZAMY NA OGLĘDZINY i JAZDĘ PRÓBNĄ.
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.
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany PREMIUM:
Roczna Gwarancja Umowna
Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra
Opieka Peugeot Assitance
Specjalna Oferta Ubezpieczeniowa
Specjalna Oferta Finansowania Zakupu
Wymiana w 30 Dni
Dowiedz się więcej na : http://www.UzywanyGwarantowany.pl

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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