Renault Talisman I (2015-)
1.6 TCe 150KM kamera automat NAVI FV23 od RiA
65 990 PLN brutto53 650 PLN netto
Wersja
Energy TCe Zen
EDC

Rok produkcji
2016

Nadwozie
kombi

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
150 KM

Przebieg
92 536 km

Skrzynia biegów
-- automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
VF1RFD009559031
86

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

RIA.COM.PL

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

Grzegorz Górny

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

86-300 Grudziądz,
ul. Ignacego Paderewskiego 183A

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

komputer pokładowy

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

1cjb2

DANE KONTAKTOWE

tel: 56 640 01 07
email: grudziadz.ria@peugeot.com.pl

Gwarancja :
PEUGEOT
Używany
Gwarantowany
Premium

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

Renault Talisman Grantour 1.6 TCe 150KM wersja ZEN pierwsza rejestracja
25.08.2016r.

Najważniejsze opcje wyposażenia:
komputer pokładowy

klimatyzacja 2strefowa
czujniki parkowania 360stopni
kamera cofania
System Multi-Sense z trybami jazdy Eco, Sport, Comfort, Neutral, Perso

Modulator dźwięku silnika
fotel kierowcy z funkcją masażu
kierownica skórzana wielofunkcyjna

system wspomagania ruszania na wzniesieniu
system Start/Stop
wspomaganie kierownicy
nawigacja GPS
lusterko fotochromatyczne
czujnik zmierzchu
czujnik deszczu
automatyczne światła
podgrzewana przednia szyba

system bezkluczykowy karta HandsFree
ABS / ASR
aluminiowe felgi 17"

Program PEUGEOT Używany Gwarantowany Wariant Premium 12 miesięcy
Certyfikat jakości DEKRA
PEUGEOT Assistance 24h
Samochód zastępczy
Wymiana w 30 dni dla wariantu Premium
Jazda próbna
atrakcyjne finansowanie Proste zasady programu – pomoc w każdej sytuacji!

Kupując zyskujesz ->gwarantowaną jakość ->pewność i zaufanie ->spokojną głowę
->pełną satysfakcję z zakupu
Autoryzowany Dealer i Serwis Peugeot RiA oddział w Grudziądzu Ul. Paderewskiego
183a wylot na Olsztyn. Pn-pt 9-17 Sb 9-14
Umożliwiamy dokonanie oględzin bez względu na porę dnia i warunki pogodowe w ogrzewanym salonie.
Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszego Klienta.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność
ogłoszenia.
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany PREMIUM:
Roczna Gwarancja Umowna
Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra
Opieka Peugeot Assitance
Specjalna Oferta Ubezpieczeniowa
Specjalna Oferta Finansowania Zakupu

Wymiana w 30 Dni
Dowiedz się więcej na : http://www.UzywanyGwarantowany.pl

R I A . C O M . P L
wykonane przez AKoL.pl
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