GTI#2.0#210KM#Bogate wyposażenie

62 900 PLN BRUTTO

Marka

Volkswagen

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2016

Kolor

Szary

Pojemność skokowa

1984

Skrzynia

Manualna

Emisja co2

238

Liczba drzwi

Model

Golf

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

73000

VAT faktura

Tak

Moc

210

Napęd

Na przednie koła

Liczba miejsc

3

2

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Oferujemy Państwu wyjątkowy egzemplarz VW GOLF GTI z benzynowym silnikiem 2.0 zarejestrowany w kraju
Reprezentacyjne, bardzo bogato wyposażone auto w nienagannym stanie z wyjątkowo dynamicznym silnikiem
Auto w doskonałym stanie technicznym i wizualnym w 100% sprawne nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
Jednostka napędowa to dynamiczny i niezawodny silnik benzynowy 2.0 o mocy 210 KM
Wnętrze czyste zadbane godne polecenia.
*auto sprawne technicznie
*istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego na dowolnej stacji diagnostycznej
*możliwość zakupu w systemie ratalnym
*oferujemy pomoc przy załatwieniu kredytu w uproszczonej procedurze bez zbędnych formalności*
*przy zakupie otrzymują Państwo komplet dokumentów uprawniający do przerejestrowania auta w Polsce (POZOSTAJE JEDYNIE KOSZT REJESTRACJI OKOŁO 176
ZŁ.)
*kupujący zwolniony z opłaty 2% podatku od wzbogacenia (opłata pozostaje po naszej stronie)
*na auto wystawiamy fakturę VAT
Jeżeli macie Państwo dosyć niesolidnych, opowiadających półprawdy sprzedawców którzy oferują auta nie odpowiadające temu co znajdują Państwo w opisach proszę
sprawdzić naszą ofertę !!!
Nie opowiadamy bajek starając się przekazać Państwu to co istotne i zgodne z prawdą tak by auto które oferujemy spełniło Państwa oczekiwania.
Naszym wyzwaniem jest wprowadzenie nowych standardów w handlu !!!!
Uczciwe podejście do klientów tego możecie się po nas spodziewać !!!!
Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel:
- 730 - 98- 58- 98
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny, w celu potwierdzenia aktualności ogłoszenia.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ AUT Z GWARANCJĄ !!!!
GORĄCO POLECAMY I ZAPRASZAMY NA 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. Informacje umieszczone w ogłoszeniu, służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz

opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie
właściwości i specyfikacji pojazdu następuje przy sprzedaży.

