1,7 CRDI Zarejestrowany / 7 siedzeń / Wsiadać jechać / Zapraszam
Marka

Kia

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

177000

Model

Carens

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2013

Kolor

Szary

VAT marża

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

116

Skrzynia

Moc
Napęd

Na przednie koła

Zarejestrowany w

Polska

Liczba drzwi

606 896 251 / 667 989 164
smargowski@gmail.com
F.U.H Sigma Szymon Margowski

36 700 PLN

5

Perłowy

Tak
1700
Manualna

Data pierwszej rejestracji

2013-11-08

Liczba miejsc

7

Metalik

Tak

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Klimatyzacja automatyczna

Drugi szyberdach szklany - prz...

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie wnętrza LED

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Poduszka powietrzna centralna

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Przedstawiam do sprzedania bardzo wygodny i praktyczny samochód Kia Carens IV. Za proporcjonalnie niską cenę mamy do dyspozycji wygodne do wsiadania,
wysiadania oraz jazdy kombi. W rzeczywistości prezentuje się jeszcze korzystniej niż na zdjęciach. Wersja 7 osobowa - siedzenia są bardzo łatwe w rozkładaniu i składaniu
w wyniku czego uzyskujemy dużą przestrzeń ładunkową w bagażniku.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży samochodów marki Kia a w szczególności modelu Carens możemy udzielić Państwu stosownych informacji co do ich
eksploatacji oraz rozwiać wszelkie wątpliwości.
Stan techniczny BDB - nie wymaga najmniejszego wkładu finansowego, wszystkie podzespoły sprawują się bez zarzutów.
Wyposażony w dynamiczną ,ekonomiczną i niezawodną jednostkę napędową 1,7 CRDI. Dzięki mocy 116 koni mechanicznych zapewni doskonałe osiągi przy
jednoczesnym bardzo niskim spalaniu paliwa. Bardzo wytrzymały silnik o niskim stopniu awaryjności.
Dodatkowy komfort z jazdy zapewni sprawdzona i sprawna klimatyzacja.
Wnętrze utrzymane w stanie absolutnie wzorowym - tapicerka czysta, niezniszczona bez wypaleń, dziur i przetarć. Wolna od dymu papierosowego.
Samochód zarejestrowany. Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2 %.
W naszej firmie mogą Państwo zostawić swój samochód w rozliczeniu oraz uzyskać kredyt, leasing na zakup samochodu na bardzo dogodnych warunkach.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POD PODANYMI NUMERAMI TELEFONÓW :
? 606 896 251 - SZYMON - SPRZEDAŻ / ZAMIANA SAMOCHODÓW
? 667 989 164 - ROBERT - SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
? 600 094 365 - AGNIESZKA - ZAKUP RATALNY, LEASING
? Realizujemy dostawy własnym transportem zakupionych pojazdów w trybie ,,POD DOM" ,,DOOR-TO-DOOR" po video prezentacji online.
? Stosujemy płatności gotówkowe i bezgotówkowe.
Wir sprechen deutsch. Wir führen internationale Lieferungen durch. ? +48 606 896 251
?? ??????? ?? ??????. ?? ???????????? ????????????? ????????. ? +48 606 896 251

We speak english. We carry out international deliveries. ? +48 606 896 251
JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9-17 ORAZ W SOBOTY W GODZINACH 9-15. W NIEDZIELĘ TYLKO PO
WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia dostępności oferty.
Jesteśmy firmą od 25 lat zajmująca się importem samochodów osobowych i dostawczych. Naszą ofertę stanowią pojazdy sprowadzone tylko i wyłącznie z terytorium
Niemiec. Najczęściej z autoryzowanych sieci dealerskich oraz bezpośrednio od właściciela w Niemczech.
Zapraszam na jazdę próbną oraz do zakupu

