Używane Peugeot 508 - 35 840 PLN, 199 000 km,
2012
Marka
Typ nadwozia
Importowany
Przebieg
Pojemność skokowa
Skrzynia
Bezwypadkowy
Liczba miejsc

35 840 PLN

Peugeot
Kombi
Tak
199000
1997
Manualna
Tak
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Model
Typ paliwa
Rok produkcji
Kolor
Moc
Napęd
Serwisowany w ASO

508
Diesel
2012
Szary
140
Na przednie koła
Tak

Liczba drzwi

509345777
gigapol@op.pl
Giga

Opis
Szanowni Państwo pełna oferta na stronie 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.
Witam mam do sprzedania Peugeot 508 bardzo dobrym stanie dobrze wyposażony .
AUTO PRODUKCJA I REJESTRACJA 2012 ROK
SILNIK MOC 140 KM WYPOSAŻENIE ALLURE
Przegląd zagranicą ważny do 03 /2023
Silnik skrzynia biegów sprzęgło stan idealny .
Auto bez przetarc i zarysowań na lakierze .
Na Bieżąco i do końca serwisowany ,ostatnia wymiana filtrów olejów 07/2021 rok 195784 tys km
Posiadam dwa kluczyki oryginalne do tego samochodu, książkę serwisową .
Wszystkie opony letnie w bardz dobrym stanie.
Tarcze klocki w dobrym stanie
Auto 100 % bezwypadkowe
Auto posiada wszystkie szyby oryginalne PEUGEOT z jednego rocznika.
Auto nie wymaga wkładu finansowego.
SAMOCHÓD PRZYGOTOWANY DO REJESTRACJI W POLSCE
Pisemna Gwarancja Przebiegu !!!!!!!!
- możliwość sprawdzenia w autoryzowanym serwisie ASO
- możliwość sprawdzenia na Policji
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- 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 !!!
WYPOSAŻENIE
Klimatyzowany schowek
Nawigacja dotykowa gps
Komputer pokładowy
Kierownica wielofunkcyjna z regulacją wysokości
Wspomaganie kierownicy
Tempomat
Światła halogenowe
Światła do jazdy dziennej
ABS ESP
Elektrycznie regulowane i składane lusterka
Centralny zamek sterowany pilotem
Czujniki parkowania tylne i przednie
Nawigacja GPS
Gniazdo USB, CD ,Bluetooth
Poduszki powietrzne
Podgrzewanie tylnej szyby
Relingi dachowe
Aluminiowe felgi
Elektryczne szyby przód tył
Panoramiczny dach
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Elektro chromatyczne lusterka boczne
Kurtyny powietrzne
Przyciemniane szyby
Centralny zamek
Imo bilaizer
ASR(kontrola trakcji)
Klimatyzacja automatyczna
Światła przeciwmgielne
Doświetlanie zakrętów
Auto w bardzo dobrym stanie technicznym
Pisemna Gwarancja Przebiegu !
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. Szczegółowe warunki sprzedaży samochodu, ceny oraz aktualność oferty finansowania
zakupu prosimy potwierdzić kontaktując się z nami bezpośredni
SAMOCHÓD MOŻNA OGLĄDAĆ W SOSNOWCU
WIECEJ INFORMACJI POD NR TEL 509 - wyświetl numer CENA DO ROZSĄDNEJ NEGOCJACJI !!!!!!

