Mercedes Vito W447 (2014-)
Tourer Lang 2.0 116 4x4 Automat
81 999 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
bus

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.9

Moc silnika
163 KM

Przebieg
33 000 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_automat

Kolor
inny

VIN
WDF447703136760
75

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

ogranicznik prędkości

poduszek: 4 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

Sebastian Cieślik

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

32-015 Kłaj,
ul. Targowisko 538

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

autoalarm

centralny zamek

drzwi przesuwne

gniazdo USB

1dzby

DANE KONTAKTOWE

tel: 503 503 223
email: autohandel@motofirma.com

immobiliser

INFORMACJE DODATKOWE

OPIS POJAZDU
Do Każdego Klienta Podchodzimy Indywidualnie
Nasza specjalność to auta powypadkowe z zachodnich ubezpieczalni
Kupując u nas kupujesz bez pośredników
tym razem do sprzedania Mercedes Vito Tourer 116 4x4 Lang automat

pierwsza rejestracja 12/2019
tylko 33000km
auto normalnie jezdzi po placu silnik i skrzynia cale osprzet silnika caly
bogata wersja : 4x4 , automatyczna skrzynia , przednie lampy LED , tylnie Lampy
LED , asystent pasa ruchu , nawiewy na tył ,
NA AUTO WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT 23%
podana cena 81999,00 jest cena netto
Wyposażenie jak w/w
Masz Pytania Zadzwoń
W przypadku kredytowania lub leasingowania. My załatwiamy wszystkie formalności
oraz dojeżdżamy do klienta podpisać umowę, rejestrujemy i ubezpieczamy auto,
oferujemy kompleksową obsługę,
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić.
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