1.5 BENZYNA 100KM * KLIMA * Grzane Fotele *
ALU * Świetny Stan *
Marka

22 900 PLN
Suzuki

Typ nadwozia

Kompakt

Importowany

Tak

Przebieg

139000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1490

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba miejsc

5

Metalik

Model
Typ paliwa

SX4
Benzyna

Rok produkcji

2009

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Moc

100

Napęd

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

783670916
olus120@interia.eu
AUTO HANDEL Oleksiak

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Podgrzewane lusterka boczne

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Witamy wszystkich zainteresowanych naszym ogłoszeniem SUZUKI SX4 1.5 BENZYNA
Jesteśmy bezpośrednim importerem samochodów z Niemiec.
Od wielu lat sprzedajemy wyłącznie samochody wyselekcjonowane z zaprzyjaźnionych zagranicznych serwisów samochodowych.
Znając pochodzenie i stan samochodu oraz opierając się na wieloletnim doświadczeniu wybieramy tylko najlepsze samochody.
WYPOSAŻENIE :
* KLIMATYZACJA
* KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
* KIEROWNICA REGULOWANA
* KOMPUTER POKŁADOWY
* CENTRALNY ZAMEK Z PILOTA
* ELEKTRYCZNE SZYBY
* ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA
* PODGRZEWANE FOTELE
* PODGRZEWANE LUSTERKA
* RADIO CD
* AIRBAGI
* WSPOMAGANIE KIEROWNICY
* ABS
* ORYGINALNE ALUFELGI 16''
* HALOGENY
* RELINGI
* DRUGI KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH
* ŚWIETNIE UTRZYMANY EGZEMPLARZ Z NISKIM AUTENTYCZNYM PRZEBIEGIEM
Auto przygotowane do rejestracji
- zaświadczenie o zapłaconym podatku akcyzowym
- niemiecki dowód rejestracyjny i kartę pojazdu
- aktualny przegląd techniczny ważny rok
- tłumaczenia dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
- koszt rejestracji to 250 zł
- fakturę VAT-marża ( tu kupujący jest zwolniony z opłaty skarbowej)
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
- tablice rejestracyjne

- ubezpieczenie OC
Zdjęcia w 100 % realne.
Możliwość powrotu zakupionym autem do domu na kołach.
W celu ułatwienia Państwu weryfikacji stanu auta przed zakupem
zgadzamy się i zapraszamy do oględzin samochodu
na dowolnej stacji diagnostycznej.
Możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu.
Korzystne formy finansowania - leasing.
Kredytujemy również auta z Naszego komisu
- kredyty gotówkowe
- kredyty samochodowe
BEZ BIK I KRD !!!
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat formy finansowania
prosimy o kontakt pod nr tel. 794777008 , 500560466
Promocyjne pakiety ubezpieczeń OC/AC
!!! GWARANCJA !!!
Jako nieliczni wystawiamy Gwarancje z Certyfikatem !!!!
Gwarancja obejmuje :
wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) po nabyciu pojazdu,
jednostkę napędową - silnik,
skrzynię biegów manualną
skrzynię biegów automatyczną,
przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
mechanizmy różnicowe,
paski rozrządu,
wały pędne,
obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
diagnostykę komputerową,
komputer głowny silnika - pokrycie kosztów naprawy lub wymiany
zawieszenie pneumatyczne
paski rozrządu - pęknięcie, zsunięcie ,zerwanie
łańcuch rozrzadu
koło zamachowe dwumasowe - zakup nowego elementu
turbosprężarki - naprawa ,wymiana ,
pomoc drogowa
naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie !!
Możliwość przedłużenia gwarancji do 24 miesięcy
O szczegóły gwarancji proszę pytać na miejscu.
PRZED PRZYJAZDEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU POTWIERDZENIA
OFERTY.
Powyższy opis nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej, jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

