2.0CRDi Climatronic Skóra Tempomat - raty od
699PLN
Marka

27 000 PLN
Hyundai

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2007

Przebieg

Kolor
Moc
Napęd
Bezwypadkowy
Liczba miejsc

Srebrny
140
4x4 (dołączany ręcznie)
Tak
5

Tucson
Diesel
156000

Pojemność skokowa
Skrzynia

1991

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>HYUNDAI TUCSON </b>
Na sprzedaż Hyundai Tucson I generacji wyprodukowany w 2007 roku napędzany jednostką Diesla o pojemności 2 litrów oraz mocy 140 koni mechanicznych,
współpracująca z automatyczną skrzynią biegów. Stan samochodu jest bardzo dobry, wszelkie naprawy były wykonywane terminowo dzięki czemu Hyundai jest zachowany
w bardzo dobrej kondycji.
<b>Wybrane wyposażenie:</b>
o ABS/ESP
o ELEKTRYCZNE SZYBY PRZEDNIE ORAZ TYLNE
o SKÓRZANA TAPICERKA
o ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA
o OGRZEWANA TYLNA SZYBA
o TEMPOMAT
o RADIO CD
o PODGRZEWANE FOTELE
o REGULOWANA KIEROWNICA SKÓRZANA
o ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
o MOCOWANIA ISOFIX
o CENTRALNY ZAMEK
o FELGI ALUMINIOWE
o AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem <b>NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.</b>
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego <b>WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.</b>
Możesz mieć ten samochód <b>od 699PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
Więcej informacji:</b>
Daniel - tel. +48 <b>530 170 495 </b>
Adam - tel. +48 <b>666 608 065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
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.
???????????????????
<b>Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
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.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 6, liczba miejsc: 5, tapicerka: skora, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER17FFT2

