45 900 PLN NETTO

2.0 Cr TDI L1H1 Klima Pierwsza ręka

56 457 PLN BRUTTO

Marka

Volkswagen

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

Typ nadwozia

2017

Przebieg

Kolor

Biały

VAT faktura

Pojemność skokowa

1968

Moc

Skrzynia

Manualna

Data pierwszej rejestracji

2017-12-14

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

3

Dopuszczalna masa całkowita

2600

Furgon (blaszak)

Importowany

Tak
297000
Tak
85

Kraj pochodzenia

Belgia

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Dopuszczalna ładowność

750

VIN (na stronę)

WV1ZZZ7HZJH081907

605 392 371
biuro@auto-maniak.com
FHU AUTO-MANIAK Dealer Samochodów z UE

ABS

Immobilizer

Radio

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Wspomaganie kierownicy

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Przesuwane drzwi

Przedmiotem sprzedaży jest Volkswagen Transporter z silnikiem 2.0 Cr TDI o mocy 85 koni, wersja L1H1
? Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość: 250 cm, szerokość: 140 cm, wysokość: 140 cm, nadkola: 125 cm
? Wnętrze auta jest bardzo zadbane. Karoseria w bardzo dobrym stanie, bezwypadkowy.
? Technicznie samochód prezentuje się bardzo dobrze
? Udokumentowany przebieg, regularnie serwisowany
? W cenie auta: Komplet dokumentów do rejestracji - koszt zarejestrowania to 256 zł.
? Cena netto: 45.900 zł
? Wystawiamy Fakturę VAT 23%
? Możliwość odliczenia 100% podatku VAT, w tym VAT-1 od paliwa
? Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%

NASZA FIRMA ZAPEWNIA
? Kompleksową i profesjonalną obsługę klienta
? Możliwość zakupu auta z dogodnym finansowaniem, nawet bez wkładu własnego. Decyzja kredytowa w ciągu 15 minut
? Leasing w oparciu o uproszczone procedury bez zaświadczeń ZUS i US. O szczegóły zapytaj sprzedawcę telefonicznie lub podczas wizyty u nas w
siedzibie.
? Atrakcyjne polisy OC/AC z szerokim zakresem ochrony
? Pomoc w rejestracji
? Gwarancję na stan mechaniczny pojazdu nawet do 24 miesięcy
? Dajemy możliwość sprawdzenia auta w dowolnym serwisie ASO na terenie Kielc i okolic
? Dostawa Door-to Door
? Dezynfekcja auta
? Przestrzegamy zaleceń G.I.S. dla branży handlowej, wszystkie pomieszczenia biurowe są dezynfekowane
? Możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu
SPRZEDAŻ :
? Mariusz : 605 392 371
? Patryk: 793 990 023
? Sylwester : 698 660 382
?Przed przyjazdem prosimy potwierdzić swoją wizytę telefonicznie ?
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy ( art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego i następnych. W celu weryfikacji zgodności oferty i uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy.

