Fiat Freemont bez wersji
2.0 Multijet AUTOMAT Lounge AWD 4x4 dużo opcji SalonPL
Gwarancja
64 990 PLN brutto52 837 PLN netto
Wersja
Multijet Lounge
AWD

Rok produkcji
2014

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
170 KM

Przebieg
76 934 km

Skrzynia biegów
-- automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
grafitowy

VIN
3C4PFBCYXFT5676
00

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 2 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

RIA.COM.PL

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

Wojciech Wiechnik

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

39-410 Grębów,
ul. Jamnica 160

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

radio niefabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

zestaw głośnomówiący

1czhh

DANE KONTAKTOWE

tel: 15 811 32 42
email: ria@peugeot.com.pl

Gwarancja :
PEUGEOT
Używany
Gwarantowany
Premium

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

FIRMA HANDLOWA RIA SP. Z O.O. AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT SPRZEDA:
FIAT FREEMONT Lounge AWD Aut Silnik: 2,0 CRDi 170KM Skrzynia biegów

automatyczna Napęd na 4 koła AWD
Faktura VAT23 - możliwy kredyt / leasing / odliczenie VAT
Wyposażenie m.in.:
6x poduszka powietrzna
4x el. szyby
el. lusterka
fabryczne radio + bluetooth + nawigacja + kamera cofania
klimatyzacja automatyczna trzystrefowa
abs, esp
felgi aluminiowe 19"
czujniki cofania
kierownica skórzana
Poduszki podwyższające dla dzieci Child booster
Wyświetlacz 9-calowy w drugim rzędzie siedzeń
alarm

GWARANCJA 12 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOMETRÓW
Auto fizycznie na placu, do natychmiastowego odbioru Kredyt / leasing - na miejscu
w ciągu 24 godzin!
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.
GWARANCJA - Nawet 24 miesięcy gwarancji Peugeot Używany Gwarantowany
naprawy w całej Unii Europejskiej

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
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wykonane przez AKoL.pl
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