Peugeot 308 SW III (2013-)
SW #Kupuj bezpiecznie! Allure 1.6 BlueHDi 120KM Full
LED
52 990 PLN brutto43 081 PLN netto
Wersja
SW #Kupuj
bezpiecznie! Allure
1.6 BlueHD

Rok produkcji
2016

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
120 KM

Przebieg
56 994 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
VF3LCBHZ3GS2908
36

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła do jazdy dziennej

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

RIA.COM.PL

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

radio fabryczne z CD i MP3

system start-stop

Grzegorz Górny

tempomat

wspomaganie kierownicy

86-300 Grudziądz,
ul. Ignacego Paderewskiego 183A

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

wyjście aux

1cnfz

DANE KONTAKTOWE

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

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

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.

PEUGEOT 308 SW ALLURE 1,6 BLUEHDI 120 Skrzynia biegów: manualna, 6
przełożen Lampy Full LED SALON POLSKA - PRZEBIEG GWARANTOWANY
Wersja wyposażenia SW ALLURE, wyposażenie m.in.:
lampy przednie w technologii FULL LED

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył + kamera cofania
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
nawigacja, bluetooth, usb, steaming audio via BT
6x poduszka powietrzna
abs, ESP
tempomat
skórzana kierownica
felgi aluminiowe 16"
automatyczny hamulec postojowy

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.
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