1,6 Benzyna 105KM 2011r Klimatyzacja, Isofix,
Elektryczne Szyby...
Marka
Typ nadwozia
Importowany
Przebieg

30 900 PLN
Dacia
SUV
Tak
107000

Model

Duster

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

105

Skrzynia

Napęd
Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Na przednie koła
Tak
5

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Belgia

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

+48502377767 / +48512856986
marekcamaro@o2.pl
mareksamochody

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Elektryczne szyby przednie

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Przedmiotem sprzedaży jest Dacia Duster 1,6 Benzyna 105KM z 2011 roku.
!! Świeżo sprowadzony !!
!! Cena po opłatach !!
!! Niski przebieg !!
Stan techniczny jak i wizualny bardzo dobry.
Zawieszenie w bardzo dobrym stanie, auto prowadzi się pewnie.
Silnik pracuje cicho i równo, bez wycieków, nie dymi, ma moc.
Wnętrze zadbane, czyste i pachnące.
Potwierdzenie przebiegu, serwis ASO.
2x Kluczyki.
Komputer pokładowy.
Klimatyzacja.
El.Szyby.
Gniazdo AUX.
Relingi dachowe.
Isofix.
...
Możliwość wykupienia gwarancji.
Gwarancja obejmuje:
- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu.
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- mechanizmy różnicowe,
- wały napędowe,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- komputer główny silnika,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- zawieszenie hydro-pneumatyczne,
- paski rozrządu,

- łańcuchy rozrządu,
- koła zamachowe dwumasowe,
- turbosprężarki,
- diagnostykę komputerową,
- Auto Asistance - transport do warsztatu w razie awarii,
Gwarancja działa na terenie Całej Polski,
Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
Możliwość...
Sprawdzenia na stacji diagnostycznej.
Zjazdu na kołach po wykupieniu ubezpieczenia.
Pozostawienia starego auta w rozliczeniu.
,,Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia."

