Volkswagen Transporter T5
2.0TDi OPŁACONY Bezwypadkowy 6-Osób Klima Serwis
GWARANCJA 24 Miesiące
45 900 PLN brutto
Wersja
115PS*OPŁACONY
Bezwypadkowy
6-Osób

Rok produkcji
2013

Nadwozie
bus

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
115 KM

Przebieg
239 267 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WV2ZZZ7HZDX020
632

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1bvg3

DANE KONTAKTOWE

Paweł Karoń
42-280 Częstochowa,
ul. Główna 56

ABS

poduszek: 2 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

stabilizacja toru jazdy (ESP)

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

drzwi przesuwne

immobiliser

przyciemniane szyby

wyjście aux

tel: 601 517 788, 34 324 30 72
email: rentcar2015@gmail.com

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

hak holowniczy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
***Salon Samochodów Używanych Rent-Car bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
uczciwych sprzedawców samochodów używanych : " Sprawdzony Niekręcony ".
100%Bezwypadkowy-gwarancja.Książka serwisowa. Dokumentacja przebiegu
prowadzona do samego końca. Car-Pass ( przegląd techniczny ) przy przebiegu
239.267km.
***Uwaga!! W CENIE SAMOCHODU- STANDARDOWA VIP GWARANCJA NA
15-Miesięcy!!
---Wersja: 2.0TDi Fabrycznie przystosowana na 9-osób*--- UWAGA: Brak tylnej
kanapy!!!
Klimatronik z dodatkową regulacją na tył,2xairbag,radio CD, przyciemniane
szyby,1x przesuwane drzwi,start-stop,AUX, skórzana
kierownica,6-miejsc,ABS,ESP,5-cio biegowa skrzynia, tempomat,oryginalny

hak,klapa bagażnika...
I właściciel od nowości.Stan perfekcyjny !!! -Świeżo sprowadzony,opłacony,gotowy
do rejestracji. Całkowity koszt zarejestrowania - 256 zł.
-System ratalny.Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. --Możliwość powrotu
zakupionym pojazdem na kołach+OC gratis. ---Zapraszamy do sprawdzenia auta w
serwisie lub stacji diagnostycznej.
==W celu potwierdzenia w serwisie autentyczności przebiegu podajemy nr.vin==
WV2ZZZ7HZDX020632.
Od kilkunastu lat sprzedajemy wyłącznie auta wyselekcjonowane z krajów
Unii Europejskiej. Znając stan i pochodzenie samochodu oraz opierając się na
wieloletnim doświadczeniu możemy udzielić 3,12,15 lub 24 miesięcznej gwarancji w
formie pisemnej. Zapraszamy klientów którzy zamierzają nabyć sprawny samochód
do długiej eksploatacji, a nie w okazyjnych cenach po przejściach. W celu ułatwienia
Państwu weryfikacji stanu auta przed zakupem do dyspozycji na miejscu mamy:
wykwalifikowany personel serwisu, miernik laserowy grubości lakieru. Możliwość
zakupu z 3,12,15 lub 24-miesięczną gwarancją VIP GWARANT, która obejmuje:
wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
jednostkę napędową - silnik,
skrzynię biegów manualną
skrzynię biegów automatyczną,
przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
mechanizmy różnicowe,
paski rozrządu,
wały pędne,
obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
diagnostykę komputerową,
naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
na czas naprawy gwarantujemy pojazd zastępczy. Dodatkowo każde auto objęte jest:
gwarancją legalności pochodzenia,
gwarancją bez wypadkowości. PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU TYLKO POJAZDY BEZWYPADKOWE.
TELEFONY KONTAKTOWE :KOM: 601517788 - STACJONARNY:34/3243072.

wykonane przez AKoL.pl
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