Renault Espace V (2015-)
#Kupuj bezpiecznie! Automat 200KM Initiale 4control
FV23 od RiA
89 990 PLN brutto73 163 PLN netto
Wersja
#Kupuj
bezpiecznie!
Automat 200KM
Initia

Rok produkcji
2016

Nadwozie
mini-van

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
200 KM

Przebieg
77 001 km

Skrzynia biegów
-- automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
VF1RFC00X557070
73

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

asystent pasa ruchu

automatyczne światła

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

RIA.COM.PL

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

Grzegorz Górny

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

86-300 Grudziądz,
ul. Ignacego Paderewskiego 183A

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 4-strefowa

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

wyjście aux

1cnfq

DANE KONTAKTOWE

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

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

W związku z zasadami bezpieczeństwa oferujemy:

Oględziny pojazdu "pod domem" lub wideoprezentację pojazdu on-line
Darmową dostawę pojazdu na terenie całego kraju
Zdalne załatwienie formalności kredytowych/leasingowych
Wyłącznie rozliczenia bezgotówkowe ->Ustalmy szczegóły przez telefon lub zapytanie otomoto Nasze
biura, samochody oraz pracownicy przechodzą regularną dezynfekcję.

Renault Espace 1.6TCe 200KM
Samochód regularnie serwisowany w ASO
nowe tarcze i klocki przód
niski przebieg

Wyposażenie:
Fabryczne radio z nawigacja z dotykowym wyświetlaczem
Pełne światła LED
System 4CONTROL (tylne koła skrętne)
Światła przeciwmgielne
Nagłośnienie BOSE
Kamera cofania
Podgrzewane przednie fotele z elektryczną regulacją
System wspomagający parkowanie (czujniki parkowania, kamera cofania oraz system parkowania
automatycznego)
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Skórzana, wielofunkcyjna kierownica
Tempomat i ogranicznik prędkości
Dach panoramiczny
Elektrycznie podnoszone szyby przód i tył
ISOFIX
Komputer pokładowy
ABS, ESP, ASR
Bluetooth
System monitorowania martwego pola
Poduszki powietrzne
Czujnik deszczu i zmierzchu
HUD - wyświetlacz przezierny
Tylna klapa otwierana elektrycznie
Elektrycznie sterowane i składane oraz podgrzewane lusterka
Centralny zamek z hands free
Skórzana tapicerka
Żaluzje w tylnych szybach
Aluminiowe felgi 19"
Dodatkowe dwa fotele w bagażniku
Elektrycznie składane fotele w tylnych rzędach
5 trybów jazdy (Eco, Comfort, Neutral, Sport, Perso)
Podświetlenie ambientowe
Fotele przednie z funkcją masażu

GWARANCJA 12 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOMETRÓW FAKTURA VAT 23%
Dlaczego warto kupić samochód właśnie u nas?
PEWNE POCHODZENIE - Zajmujemy się sprzedażą samochodów pochodzących z polskiego rynku. Już na
etapie zakupu, drobiazgowo selekcjonujemy auta pod kątem ich historii. Oferowane przez nas samochody
używane mają realne przebiegi.
WZOROWY STAN TECHNICZNY - Kompleksowo przygotowujemy samochody pod względem mechanicznym,
jak i wizualnym. Pojazdy przed sprzedażą przechodzą drobiazgową kontrolę techniczną według standardów
DEKRA.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU SPRZEDAŻY - Oferujemy pełną pomoc w zakresie uzyskania
finansowania poprzez kredyt, leasing lub wynajem długoterminowy. Jesteśmy przedstawicielem
największych towarzystw ubezpieczeniowych - pakiety dealerskie w atrakcyjnej cenie. Możemy
zamontować wyposażenie dodatkowe przez wykwalifikowany personel. Możliwy transport zakupionego
samochodu do oddziałów w Warszawie lub Grudziądzu
BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW - Zawsze wystawiamy fakturę na całość wartości transakcji - kupujący nie płaci
2% podatku PCC. Każdy pojazd jest przygotowany do rejestracji i ubezpieczony.

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.

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