1.6dCi 115KM super stan, 1 właściciel,
klimatyzacja

48 900 PLN

Marka

Renault

Model

Trafic

Typ nadwozia

Minivan

Typ paliwa

Diesel

Importowany

Tak

Przebieg

254681

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1598

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

509565370 / 506158332
grupaprima@wp.pl
Marek

2

Akryl

Tak

Rok produkcji

2015

Kolor

Biały

Finansowanie

Tak

Moc

115

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2015-09-29

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

4

VIN (na stronę)

VF13FL00353129232

Radio

Gniazdo USB

Ekran dotykowy

Klimatyzacja manualna

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczne poduszki powietrzne - p...

Witam.
Posiadam na sprzedaż pięknego Renault Trafica.
Pojazd nie posiada śladów korozji.
W zawieszeniu nie słychać najmniejszych stuków, auto prowadzi się idealnie.
Silnik to prosta jednostka o pojemności 1.6 która nie sprawia absolutnie żadnych problemów i charakteryzuje się bardzo małym spalaniem na poziomie 7-8 litrów.
ŚWIERZO PO WYMIANIE ROZRZĄDU I oleju.
Wnętrze czyste, tapicerka jak na auto tego typu bardzo zadbana.
Stan techniczny Trafica jest bez najmniejszych zastrzeżeń.
Auto posiada w wyposażeniu min.
-sprawną klimatyzację
-czujniki parkowania
- komputer pokładowy
-el. szyby
-el. lusterka
-tempomat itd.
Renault użytkowane przez 1 właściciela.
Trafic zdecydowanie w nienagannym stanie zarówno wizualnie jak i technicznie.
Zapraszamy Satysfakcja GWARANTOWANA.
!!! ********* !!!
Pełna oferta na :www PRIMAAUTA.PL
******
W CELU PODNIESIENIA STANDARDU OBSŁUGI NASZYCH KLIENTÓW OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ KOMPLEKSOWEGO PRZYGOTOWANIA SAMOCHODU DO
UŻYTKOWANIA PO ZAKUPIE:
- wymiana rozrządu, oleju, filtrów, świec
na bardzo konkurencyjnych warunkach.
*******************
Masz pytania dzwoń:
tel. 509-565-370
tel. 506-158-332
Wystawiamy fakturę co zwalnia nabywcę z podatku (2%) w Urzędzie Skarbowym!
Auto w 100% przygotowane do rejestracji, wszystkie formalności zredukowane do minimum.
Nabywca udaje się do Wydziału Komunikacji tylko w celu rejestracji pojazdu.
Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej.
Koszt rejestracji tylko 255 zł.
Klient odjeżdża ubezpieczonym autem na kołach!

AUTA Z GWARANCJĄ - VIP GWARANT SERVICE
Zapraszamy klientów, którzy zamierzają nabyć sprawny samochód do długiej eksploatacji, a nie w okazyjnych cenach po przejściach.
Firma nasza zajmuje się importem samochodów z Niemiec. Dzięki długoletniej praktyce i długotrwałej współpracy ze stałymi dostawcami, pojazdy nasze są
wyselekcjonowane i sprawdzane przed zakupem, a co za tym idzie spełniają oczekiwania naszych najbardziej wymagających klientów. W większości kupowane są od osób
prywatnych (co oznacz, że posiadamy komplety dokumentów serwisowych). Dla zadowolenia klientów ofertę sprzedaży rozszerzyliśmy o montaż instalacji gazowych w
promocyjnych cenach. Na życzenie klienta również zapewniamy kompleksową obsługę naszych pojazdów.
GWARANCJA VIP Gwarant Service ochroni Cię przed nieprzewidzianymi wydatkami
związanymi z usuwaniem awarii w Twoim samochodzie w ponad 24 głównych podzespołach:
+ jednostka napędowa - silnik
+ skrzynia biegów manualna
+ skrzynia biegów automatyczna
+ koło zamachowe dwumasowe
+ turbina i turbosprężarka
+ rozrusznik
+ alternator
+ układ hamulcowy
+ układ chłodzenia
+ układ klimatyzacji
+ komputer główny silnika
+ łańcuch rozrządu
+ pasek rozrządu (pęknięcie, zerwanie, zsunięcie)
+ przednie zawieszenie - amortyzatory, sprężyny
+ tylne zawieszenie
+ zawieszenie hydro-pneumatyczne
+ przekładnia hydrokinetyczna
+ mechanizm różnicowy
+ zawieszenie komfortowe
+ wał pędny ++ Naprawy w autoryzowanych serwisach Bosch Car Service, Auto Crew, VIP Serwis lub we własnym Warsztacie - na terenie Polski
W okresie naprawy dostaniesz od nas auto zastępcze.
Dodatkowo każde auto objęte:
- gwarancją legalności pochodzenia
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy.
Dwa razy w tygodniu mamy dostawę samochodów z Niemiec.
Wszystkie auta są po opłatach przygotowane do rejestracji. Kupujący zwolniony jest z opłaty skarbowej. Do każdego auta wystawiamy fakturę VAT marże.
_
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.
ZAPIS TEN ZOSTAL ZAWARTY ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚCI DROBNYCH LUDZKICH POMYŁEK.

