2.0 TDI LED Navi Discovery Grz. fotele Grz. szyba
- raty od 999PLN
Marka

57 000 PLN

Volkswagen

Model

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2018

Przebieg

Kolor

Biały

Finansowanie

Leasing
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji
Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Caddy

Typ paliwa

Diesel
222000
Tak

Tak

Pojemność skokowa

150

Skrzynia

Na przednie koła
2018-12-28
Tak

2000
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

2

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>VOLKSWAGEN CADDY </b>
Samochód jest w 100% sprawny i z oryginalnym, udokumentowanym przebiegiem. Stan techniczny bez najmniejszych uwag. Zarówno silnik, skrzynia biegów czy
zawieszenie działają bez zarzutu. Wszystkie części (w tym przypadku tylko eksploatacyjne tj. płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu
samochód jest w 100% przygotowany do jazdy. Absolutnie bez nakładów finansowych. Caddy posiada ekonomiczny silnik o pojemności 2.0 i mocy 150KM, który idealnie
współpracuje z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów. Silnik i skrzynia biegów są suche i bez najmniejszych wycieków. Wnętrze auta jest czyste i zadbane, bez oznak
jakiegokolwiek zużycia. Tapicerka cała, bez dziur, obtarć czy przebarwień. Wszystkie plastiki są na miejscu, bez najmniejszej skazy. Kierownica i lewarek również w
znakomitej kondycji. Stan karoserii jest bardzo dobry, bez najmniejszych rys czy wgnieceń.
Data produkcji: 2018
Przebieg: 222.000km
Udokumentowany, w 100% potwierdzony!
<b>Dane techniczne:</b>
Liczba miejsc: 2
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 5,6 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 6,2 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 4,1 l/100 km
Kolor: Biały Metalik
Wnętrze: Materiałowe
Kolor wnętrza: Czarny
<b>Wyposażenie:</b>
o Pełen pakiet świateł LED
o Aktywny tempomat ACC
o Klimatyzacja CLIMATRONIC dwustrefowa
o Nawigacja z radiem CD/MP3 Discovery
o Czujniki parkowania z wizualizacją
o Skórzana, multifunkcyjna kierownica

o Podgrzewana szyba przednia
o Follow Me Home - odprowadzanie światłami
o Czujniki zmierzchu i deszczu
o Ksenonowe reflektory
o LED'owe światła do jazdy dziennej
o ABS / ASR / ESP
o System poduszek i kurtyn powietrznych
o Elektrycznie sterowane szyby
o Elektryczne lusterka
o Podgrzewane fotele
o Podgrzewane lusterka
o Rozbudowany komputer pokładowy
o Klimatyzowany schowek
o Podłokietniki
o Wspomaganie kierownicy
o Fabryczny alarm
o Immobiliser
o Tylne drzwi skrzydełkowe
o Suwane drzwi boczne
MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 23% o szczegóły dopytaj sprzedawcy.
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.
Możesz mieć ten samochód od 999PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
Więcej informacji:
Daniel - tel. +48 530 170 495
Adam - tel. +48 666 608 065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
???????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
Zapraszamy serdecznie!
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 2, przegląd ważny do: 2022-10-26, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: szary, kraj pochodzenia:
Niemcy, status sprowadzonego: sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER17CQAY

