Peugeot RIFTER bez wersji
1.5 130KM Allure Salon polska 27000km
63 959 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2020

Nadwozie
mini-van

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.5

Moc silnika
130 KM

Przebieg
27 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
VR3EVYHZJLJ74063
4

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 2 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

Sebastian Cieślik

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

32-015 Kłaj,
ul. Targowisko 538

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

klimatyzowany schowek

radio fabryczne z CD i MP3

skórzana kierownica

tempomat

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

drzwi przesuwne

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

relingi

1z5th

DANE KONTAKTOWE

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

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
książka serwisowa

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Do Każdego Klienta Podchodzimy Indywidualnie

Kupując u nas kupujesz bez pośredników

Tym razem do sprzedania Peugeot Rifter 1.5 130 w wersji Allure

Salon Polska !!!

auto uszkodzone jak na foto

uklad jezdny caly , przod nic nie ruszony , kurtyna boczna wystrzelona + boczek
fotela ,

Do obejrzenia w Krakowie.

Pierwsza rejestracja 28/07/2028

NA AUTO WYSTAWIAMY FAKTURĘ VAT 23%

51999,00 export

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.

wykonane przez AKoL.pl
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