AutoExpres
RENAULT CLIO
HATCHBACKBENZYNA*KOMBI*SERWISY*UBEZPIECZENIE
19 400 PLN brutto,

DANE KONTAKTOWE
Tel.: +48 509 362 850, +48 697 555 743, EXPERT AUTO HANDEL IMPORT KOMIS SAMOCHODÓW W
ALWERNII, 32-566, Alwernia, ul. Mickiewicza 21a

DANE POJAZDU
Marka : Renault
Rok produkcji : 2012
Przebieg : 103 000 km
Paliwo : benzyna
Liczba drzwi : 5
Kolor : czarny

Model : Clio
Nadwozie : hatchback
Silnik :1.2 KM
Pierwsza rejestracja :
Liczba miejsc : 5
VIN :

WYPOSAŻENIE
ABS, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 6 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki
pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow.
kurtynowe - tył, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna
kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja: ręczna,
podgrzewana przednia szyba, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne,
regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, autoalarm, centralny
zamek, immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby, reflektory halogenowe, relingi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

garażowany, gwarancja, książka serwisowa, możliwa zamiana, serwisowany w ASO, stan bardzo dobry,
właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
IMPORT SAMOCHÓD Z UE BEZ POŚREDNIKÓW.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, którą na bieżąco aktualizujemy.
Wszystkie samochody zamieszczone w naszej ofercie są do zobaczenia w naszym komisie.
Znajdujemy się przy drodze krajowej Kraków-Oświęcim nr.780. Możliwy zjazd z autostrady A4 KatowiceKraków na wysokości Alwerni.
Na stronie firmowej więcej aut.
Zobacz co się podoba.
Wybierz coś dla siebie.
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Oferujemy możliwość gwarancji od 3 do 12-mcy na zakupione u nas auto.
Przygotowujemy pełny komplet dokumentów do wydziału komunikacji.
Na życzenie klienta sprawdzimy samochód na stacji diagnostycznej bądz we wskazanym serwisie.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.
Możliwość ubezpieczenia OC na drogę.
Wystawiamy faktury VAT 23% oraz fakturę PROCEDURĘ VAT-MARŻĘ.
Wszystkie formy finansowania są u nas dostępne.
FINANSOWANIE: Kredyt, leasing.
PŁATNOŚC: Gotówka, przelew.

Proponujemy pozostawienie samochodu używanego w rozliczeniu.
Zapewniamy bezpłatną wycenę w naszym salonie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową autoexpert-handel.eu
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.
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