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47 900 PLN NETTO

1 Właściciel Navi Kamera Xenon Led Jak Nowy
Oryginał
Marka

58 917 PLN BRUTTO

Mercedes-Benz

Typ paliwa

Diesel

Typ nadwozia

Furgon (blaszak)

Importowany

Tak

Rok produkcji

2015

Przebieg

Kolor

Biały

Pojemność skokowa

Moc

163

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

290000

Skrzynia

2143
Automatyczna

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

3

692443296
...
Pawel

ABS

Alarm

Immobilizer

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Ogrzewanie postojowe

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujniki parkowania

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Nawigacja GPS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Witam. Mam do zaoferowania Państwu ślicznego Mercedesa Sprintera wwersji Średniak z niezniszczalną jednostką 2.2 (163 KM)
z bezawaryjną automatyczną skrzynią biegów.
Jest to egzemplarz w 100% bezwypadkowy. Jeden właściciel od nowości. Na lakierze nie ma żadnych rys,
zadrapań ani odprysków. Wnętrze również jest bardzo czyste i zadbane, tapicerka nie posiada żadnych plam przetarć ani zabrudzeń nie palono papierosów. Przebieg
290.000 jest w pełni autentyczny
(udokumentowany książką serwisową oraz licznymi rachunkami). Dla konkretnie zainteresowanych udostępnię nr VIN.
Stan techniczny autka jest adekwatny do jego przebiegu. Nic nie stuka, nic nie puka, silnik bardzo ładnie pracuje, równo, dynamicznie, bez jakichkolwiek wycieków, przy
czym silnik nie był myty.
mercedes prościutki, nie poobijany, nie posiada korozji.

Gorąco polecam i zapraszam do obejrzenia i przekonania się osobiście. Gwarantuję, że nie rozczarują się Państwo stanem technicznym i wizualnym, oraz nie będą mieć
żadnych uwag ani zastrzeżeń do auta. Samochód jest naprawdę w świetnym stanie, a mój opis wiarygodny i zgodny z rzeczywistością. Mogę podjechać na jakąkolwiek
stacje diagnostyczną celem sprawdzenia auta.
Możliwość finansowania auta (kredyty, leasingi) procedura uproszczona, decyzja w 30 minut !
Chcemy aby zakup auta był dla naszych klientów przyjemnością a nie stresem. Oferujemy auta z pewnych źródeł, z udokumentowaną przeszłością i przebiegami. Ceny
naszych aut odzwierciedlają ich faktyczny stan, przebieg i wiek .
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY
ZAPRASZAMY DO NASZEGO DZIAŁU HANDLOWEGO,
INFORMACJI UDZIELI:
Paweł - 692443296
Ogłoszenie jest tylko i wyłącznie informacją handlową. Zapraszam...
Niniejsze ogłoszenie nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

