Używane Citroën C5 - 37 900 PLN, 190 000 km,
2014
Marka

36 900 PLN
Citroën

Model

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2014

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie
Moc
Napęd

Diesel
190000
Tak

Tak

Pojemność skokowa

163

Skrzynia

Na przednie koła

Serwisowany w ASO

C5

Typ paliwa

Tak

Liczba drzwi

1997

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Filtr cząstek stałych

Tak

Liczba miejsc

5

5

500205091
radacars@wp.pl
Rafał Włusek

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie drogi do domu

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

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...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Citroen C5 !!!
2.0 HDi 163KM !!!
Rok produkcji 2014 !!!
Alu! Klima !!
Kolorowa Nawigacja !!
Komputer !!
MASZ JAKIEŚ PYTANIE ZADZWOŃ : 500 - wyświetl numer Oferta / autosalonsosnnowiec.pl
- możliwość sprawdzenia na Policji
- możliwość sprawdzenia na stacji kontroli pojazdów
PODANA CENA JEST CENĄ DO NEGOCJACJI
WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT-MARŻA !!!
- płatność gotówką
- płatność przelewem
- zakup w dogodnym systemie ratalnym
- zakup w dogodnym systemie leasingowym
- możliwość płatności w walucie Euro i innej
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ROCZNEJ GWARANCJI !!!!!!!!
WYPOSAŻENIE:
- Czujniki przód/tył
- Immobiliser

- Światła przeciwmgielne (Halogeny)
- Regulacja położenia kierownicy
- Kierownica multimedialna
- Tempomat
- klimatronik
- Światła do jazdy dziennej
- Centralny zamek
- Elektrycznie sterowane szyby x 4
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Komputer pokładowy
- ABS
- Gniazdo 12 v
- Instalacja radiowa
- Lampki do czytania
- schowki w drzwiach - przód
- Kolorowa Navi
- Tylne fotele składane, dzielone
- Uchwyt na kubki przód
- wyjście AUX , USB
Gorąco polecam i zapraszam do Kupna
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny celem sprawdzenia aktualności oferty !!!!
Auto znajduje się w Auto Salonie Sosnowiec . pl
Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich 69
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.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada ze ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

