ExpresAuta.pl
KIA SPORTAGE SUVLEDY*NAVI*KAMERA
COFANIA*ALUFELGA*
46 800 PLN brutto,

DANE KONTAKTOWE
Tel.: +48 697 555 743, 509 362 850, EXPRES, 32-566, Alwernia, ul. Mickiewicza 21a

DANE POJAZDU
Marka : Kia
Rok produkcji : 2012
Przebieg : 149 000 km
Paliwo : diesel
Liczba drzwi : 5
Kolor : biały

Model : Sportage
Nadwozie : SUV
Silnik :1.7 115 KM
Pierwsza rejestracja :
Liczba miejsc : 5
VIN :

WYPOSAŻENIE
ABS, automatyczne światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód,
czujniki parkowania - tył, kamera cofania, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 10 szt., poduszka pow.
kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył, poduszki
pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX,
światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, domykanie szyb przy zamykaniu auta, dzielona tylna
kanapa, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczne
lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja:
automatyczna 2-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana
kierownica, skórzana kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm,
bluetooth, centralny zamek, immobiliser, komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, przyciemniane

szyby, reflektory halogenowe, wyjście aux, zestaw głośnomówiący, światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, garażowany, gwarancja, książka serwisowa, możliwa zamiana, serwisowany w ASO, stan
bardzo dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Kontakt:
Zbyszek: 509 362 850 , 697 555 743
Krystian : 728 287 017
W wolne niedziele nieczynne.
IMPORT SAMOCHÓD Z UE BEZ POŚREDNIKÓW.
Możliwość płacenia PRZELEWEM
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Oferujemy możliwość gwarancji od 3 do 12-mcy na zakupione u nas auto.
Przygotowujemy pełny komplet dokumentów do wydziału komunikacji.
Na życzenie klienta sprawdzimy samochód na stacji diagnostycznej bądz we wskazanym serwisie.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.
Możliwość ubezpieczenia OC na drogę.
Wystawiamy faktury VAT 23% oraz fakturę PROCEDURĘ VAT-MARŻĘ.
Wszystkie formy finansowania są u nas dostępne.
FINANSOWANIE: Kredyt, leasing.
PŁATNOŚC: Gotówka, przelew.

Proponujemy pozostawienie samochodu używanego w rozliczeniu.
Zapewniamy bezpłatną wycenę w naszym salonie.

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.
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