Auto po wymianie rozrządu

16 900 PLN

Marka

Renault

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

253000

Pojemność skokowa

1870

Model

Numer rejestracyjny pojazdu

SO 7653H

Zarejestrowany w

5

Srebrny

Moc
Napęd

Liczba drzwi

2009

Kolor

Manualna
Tak

Diesel

Rok produkcji

Skrzynia
Bezwypadkowy

Megane

Typ paliwa

130
Na przednie koła
Polska

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

500205091
radacars@wp.pl
Rafał Włusek

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - tył

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam, posiadam do sprzedania Renault Megane Kombi z 2009 r z silnikiem Diesla o poj. 1.9 o mocy 130 KM. Auto wizualnie jak i technicznie jest w bardzo dobrym stanie .
W ostatnim czasie w Aucie zostało wymienione :
- Pompa Hamulcowa
- Kompletny rozrząd

-Bardzo prosimy o wcześniejszy Kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania oględzin Auta !!!
- 500-205-091
Szanowni Państwo
Jesteśmy także otwarci na przyjęcie w rozliczeniu Twojego samochodu. Zachęcamy do rozmów, wycena samochodu jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Przygotujemy dla Ciebie kredyt na dogodnych warunkach ! Decyzja nawet w godzinę !

- przegląd techniczny
- ubezpieczenie OC gratis
- zwolnienie z opłaty skarbowej 2%
- płatność gotówką
- płatność przelewem
- zakup w dogodnym systemie ratalnym
- możliwość płatności w walucie Euro i innej

WYPOSAŻENIE:
- Moc 130 KM
- Światła przeciwmgielne (Halogeny)
- Regulacja położenia kierownicy
- Klimatyzacja Automatyczna

- Kolorowa nawigacja
- Centralny zamek
- Elektrycznie sterowane szyby x 4
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Abs
- Esp
- 5 x zagłówki
- Immobiliser
- Instalacja radiowa
- Lampki do czytania
- schowki w drzwiach - przód
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na kubki przód
Cena 18900 zł Faktura Vat-Marża
Auto Salon QUATRO
ul.Orląt Lwowskich 69
Sosnowiec
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Za ewentualne błędy w ogłoszeniu nie ponosimy odpowiedzialności .
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Szczegółowe warunki sprzedaży samochodu, ceny oraz aktualność oferty finansowania
zakupu prosimy potwierdzić kontaktując się z nami bezpośrednio.

