Używane Renault Laguna - 29 990 PLN, 188 303
km, 2012
Marka

29 990 PLN
Renault

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

188303

Pojemność skokowa
Skrzynia

1995
Manualna

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Model

Laguna

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2012

Kolor

Szary

Moc

150

Napęd

Na przednie koła

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

509345777
gigapol@op.pl
Giga

Interfejs Bluetooth

Radio

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Rolety na bocznych szybach opu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Opis
SZANOWNI PAŃSTWO
PEŁNA OFERTA NA www.autosalonsosnowiec.pl
Oferujemy samochody, które sprowadzamy dla Państwa ( bez żadnych pośredników) ponieważ zadowolenie klienta jest dla Nas najważniejsze. Równocześnie pozwoli
nam to na wyselekcjonowanie jak najlepszych egzemplarzy gdyż to gwarantuje stuprocentowe zadowolenie klienta.
Jesteśmy otwarci na przyjęcie w rozliczeniu Twojego samochodu. Zachęcamy do rozmów, wycena samochodu jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Przygotujemy dla Ciebie kredyt bądź Leasing na dogodnych warunkach ! Decyzja nawet w godzinę !
Samochody sprowadzamy z krajów Beneluxu i Niemiec w idealnym stanie technicznym, wizualnym absolutnie BEZWYPADKOWE. Zapraszamy do obejrzenia samochodu.
- Auto 100 % BEZWYPADKOWE
- Auto zmierzone czujnikiem lakieru
- Sprzęgło silnik skrzynia biegów stan idealny
- Komplet kluczyków szt 2 .
- Auto produkcja i rejestracja 2012 rok.
- Auto bez przetarć i zarysowań
- Auto od osoby nie palącej .
- Auto serwisowane w ASO RENAULT .
- FILTRY OLEJE WYMIENIONE PRZY 181935 TYŚ KM
- Książka serwisowa ,faktury ,
- Opony dobrym stanie
- Tarcze klocki wymienione 2021 rok
- Klimatyzacja po obsłudze sprawna 100 %
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA GWARANCJI NA OKRES 3 LUB 12 MIESIĘCY !!!
Gwarancja Vip Gwarant obejmuje:
- wszystkie usterki techniczne ( związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu
- przednie zawieszenie

- amortyzatory , sprężyny itp.
- tylne zawieszenie
- jednostkę napędową
- silnik
- zawieszenie hydro-pneumatyczne
- zawieszenie komfortowe
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię automatyczną
- turbiny i turbosprężarki
- koło dwumasowe
- mechanizmy różnicowe
- wały pędne
- komputer główny
- łańcuchy rozrządu
- paski rozrządu ( pęknięcia, zerwanie, zsunięcie)
- pomoc drogowa
WYPOSAŻENIE SAMOCHODU:
- Moc 150 Km
- Kolor Navi
- Nagłośnienie BOSE
- Regulacja położenia kierownicy
- Kierownica multimedialna
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Tempomat
- Bluetooth
- Automatyczna klimatyzacja
- Centralny zamek
- Elektrycznie sterowane szyby x 4
- Elektrycznie sterowane lusterka boczne
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Tapicerka półskóra
- Przednie fotele podgrzewane
- Komputer pokładowy
- Abs
- Esp
- Immobiliser
- Instalacja radiowa
- Wewnętrzne oświetlenie
- Schowki w drzwiach - przód
- Isofix
- USB
Pisemna Gwarancja Przebiegu !
CENA DO ROZSĄDNEJ NEGOCJACJI !!!
WIECEJ INFORMACJI POD NR TEL 509 - wyświetl numer 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.

