Używane Citroën C5 - 21900 PLN, 165 868 km,
2012
Marka
Typ nadwozia

21 900 PLN
Citroën
Sedan

Rok produkcji
Kolor

2012
Czarny

Moc
Napęd

140
Na przednie koła

Liczba drzwi

Model

C5

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

165868

Pojemność skokowa
Skrzynia

1997
Manualna

Liczba miejsc

5

5

509345777
gigapol@op.pl
Giga

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Zawieszenie hydropneumatyczne

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Opis
Witam mam do sprzedania CITROEN C5 w bardzo dobrym stanie w super wyposażeniu
-Auto absolutnie 100 % Bezwypadkowe
- Auto nie malowane podwójnie
- Auto godne polecenia
- Auto bez hydropneumatyki
- Auto bez przetarć zagniotek i zarysowań
- Auto po wymianie tarcz i klocków 2021 rok
- Opony letnie
- Klimatyzacja w pełni sprawna po przeglądzie 2021 rok
- Silnik skrzynia biegów sprzęgło stan idealny
- książka serwisowa przegląd z zagranicy
- komplet kluczyków 2 szt
- ostatni przegląd 137765 tyś km
- ostatnia wymiana filtrów olejów 157759 tyś km 18.11.2021 rok
- nie wymaga wkładu finansowego
Auto do obejrzenia w SOSNOWCU
Szanowni Państwo
PEŁNA OFERTA NA 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 i wizualnym. Zapraszamy do obejrzenia samochodu.
MASZ JAKIEŚ PYTANIE ZADZWOŃ: 509 - wyświetl numer AUTO DO OBEJRZENIA W SOSNOWCU

SAMOCHÓD PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI W POLSCE
- akcyza opłacona
- tłumaczenia dokumentów
- przegląd techniczny
- ubezpieczenie OC gratis
- tablice zjazdowe gratis
- zwolnienie z opłaty skarbowej 2%
- możliwość sprawdzenia w autoryzowanym serwisie ASO
- możliwość sprawdzenia na Policji
- możliwość sprawdzenia na stacji kontroli pojazdów
PODANA CENA JEST CENĄ DO NEGOCJACJI
WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT-MARŻA !!!
- płatność gotówką
- zakup w dogodnym systemie ratalnym
- zakup w dogodnym systemie leasingowym
- możliwość płatności w walucie Euro i innej
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:
- Moc 140 Km
- Nawigacja oryginalna Gps
- Światła przeciwmgielne (Halogeny)
- klimatronik 2 strefy
- Felgi Aluminiowe
- Regulacja położenia kierownicy
- Kierownica skórzana multimedialna
- Tempomat!
- elektryczne otwieranie klapy tył
- Radiotelefon
- Automatyczna klimatyzacja
- Centralny zamek
- Elektrycznie sterowane szyby x 4
- Elektrycznie sterowane lusterka
- tapicerka pół skóra
- Komputer pokładowy
- Nawigacja gps
- Abs
- Esp
- 5 zagłówków
- Immobiliser
- Instalacja radiowa
- Lampki do czytania
- schowki w drzwiach - przód
- Skórzana dźwignia zmiany biegów
-Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyt na kubki przód
- Sensor deszczu
- sensor zmroku
- Isofix

Pisemna Gwarancja Przebiegu !
CENA DO ROZSĄDNEJ NEGOCJACJI !
AUTO DO OBEJRZENIA W SOSNOWCU
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.

