Navi * Ledy * 1.2 Benzyna

34 900 PLN
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Renault
Auto miejskie
2016
Szary

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

73
Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Model

Clio

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

141000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1149
Manualna

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

601713303 / 914821111
carmaxwar@tlen.pl
CARMAX

Interfejs Bluetooth

Radio

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą !!
AUTO KOMIS CARMAX
Kupując u nas nie ryzykujesz !! Otrzymasz pisemną gwarancję techniczną VGS !!
VGS - to najlepsza gwarancja na rynku samochodów używanych, dostępna wyłącznie w sieci wyselekcjonowanych komisów na terenie całego kraju
Tylko w firmie CARMAX pisemna gwarancja na samochody używane do 24 miesięcy !!
? GWARANCJA POCHODZENIA
? WIARYGODNA OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU
? MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA POJAZDU
? ATRAKCYJNE RATY
? MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA JAZY PRÓBNEJ
? MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SWOJEGO SAMOCHODU UŻYWANEGO W ROZLICZENIU
? OFERTA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ATRAKCYJNYCH STAWEK DEALERSKICH
Przygotowany do rejestracji - opłacony
Całkowity koszt rejestracji 162 pln
Ubezpieczenie na dojazd w cenie auta
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
Elementy wyposażenia :
-Ledy
-Nawigacja
-Klimatyzacja
-Elektryczne szyby
-Elektryczne lusterka
-Tempomat
-Komputer
-Kierownica wielofunkcyjna
-Radio / Bluetooth
-Abs / Esp

-4 Poduszki powietrzne
-Wspomaganie kierownicy
Możliwość zakupu z 3 lub 12 miesięczną gwarancją VIP GWARANT SERVICE
GWARANCJA VIP Gwarant Service ochroni Cię przed nieprzewidzianymi wydatkami
związanymi z usuwaniem awarii w Twoim samochodzie w ponad 24 głównych podzespołach:
+ jednostka napędowa - silnik
+ skrzynia biegów manualna
+ skrzynia biegów automatyczna
+ koło zamachowe dwumasowe + turbina i turbosprężarka
+ rozrusznik
+ alternator
+ układ hamulcowy
+ układ chłodzenia
+ układ klimatyzacji
+ komputer główny silnika
+ łańcuch rozrządu
+ pasek rozrządu (pęknięcie, zerwanie, zsunięcie)
+ przednie zawieszenie - amortyzatory, sprężyny
+ tylne zawieszenie
+ zawieszenie hydro-pneumatyczne + przekładnia hydrokinetyczna
+ mechanizm różnicowy
+ zawieszenie komfortowe
+ wał pędny + pomoc drogowa, holowanie do miejsca naprawy
+ obudowy podzespołów - skrzyni biegów, silnika, miski olejowej itp.
+ VIP ACOC - bezgotówkowa pomoc przy likwidacji szkód komunikacyjnych
++ Brak limitów ilości napraw w czasie trwania Programu
++ Bezpłatna konsultacja telefoniczna za specjalistami technicznymi
w razie wystąpienia awarii - Infolinia VIP Gwarant
++ Naprawy w autoryzowanych serwisach Bosch Car Service, Auto Crew,
VIP Serwis lub we własnym Warsztacie - na terenie Polski
++ Najkrótszy czas rozpatrzenia reklamacji i zatwierdzenia naprawy do 24 h
++ Bezstresową, spokojną eksploatację samochodu
++ Bezpieczeństwo, komfort i wygodę w podróżach
-Sprzedaż ratalna, Pełna obsługa kredytowa
-Przyjmujemy auta w rozliczeniu na dogodnych warunkach
-Prowadzimy zakup aut za gotówkę - na miejscu fachowa wycena
-Możliwość sprawdzenia auta na wybranej stacji diagnostycznej lub serwisie
-Przyjmujemy auta do sprzedaży komisowej
-Zapraszamy na jazdę próbną
-Sprawdź całą ofertę naszego komisu, Polecamy !!
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

