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1.4 Turbo 160KM- jak nowy, serwisowany, 1 właściciel, Navigacja 39 900 PLN
Marka Volkswagen
Typ nadwozia Auto miejskie
Importowany Tak
Przebieg 141000
VAT marża Tak
Pojemność skokowa 1390
Skrzynia Manualna
Kraj pochodzenia Niemcy
Pierwszy właściciel Tak
Liczba miejsc 4
Perłowy Tak

Model Beetle
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2013
Kolor Czarny
Finansowanie Tak
Moc 160
Napęd Na przednie koła
Data pierwszej rejestracji 2013-08-15
Serwisowany w ASO Tak
Liczba drzwi 3
VIN (na stronę) WVWZZZ16ZDM686004

Interfejs Bluetooth Radio Gniazdo USB System nawigacji satelitarnej
Ekran dotykowy Klimatyzacja automatyczna, dwu... Tapicerka materiałowa Podgrzewany fotel kierowcy
Podgrzewany fotel pasażera Podłokietniki - przód Kierownica skórzana Czujnik deszczu
Elektryczne szyby przednie Elektryczne szyby tylne Tempomat Lusterka boczne ustawiane elek...
Podgrzewane lusterka boczne Światła do jazdy dziennej Lampy przeciwmgielne Wspomaganie kierownicy
Felgi aluminiowe 16 ABS ESP System wspomagania hamowania
System chroniący przed kolizja... Poduszka powietrzna kierowcy Boczna poduszka powietrzna kie... Boczne poduszki powietrzne - p...
Kurtyny powietrzne - tył Boczne poduszki powietrzne - t... Poduszka powietrzna pasów bezp...

Dzień Dobry
Dziękujemy, że zainteresowali się Państwo naszym ogłoszeniem.
Mamy do sprzedania Volkswagena BEETLE.
Stan auta jest naprawdę bez najmniejszych zastrzeżeń.
W wyposażeniu tego egzemplarza znajdziemy min.
-6 poduszek powietrznych
-komputer pokładowy
-podgrzewane fotele
-sprawną klimatyzację automatyczną DWUSTREFOWĄ
-czujni parkowania P+T
-duża dotykowa Nawigacja
-tempomat i wiele innych. 
W środku auta nie widać większych śladów użytkowania, technicznie jest bez zastrzeżeń.
Silnik o pojemności 1.4 Turbo ma moc 160 KM, który daje naprawdę przyjemność z dodania gazu.
W aucie został wymieniony:
-nowy akumulator
-kpl. rozrząd (łańcuch +napinacz)
-nowa turbosprężarka
-nowy olej SHELL Full Synthetic 10W60
-filtr oleju, powietrza i pyłkowy
-nowe świece zapłonowe
Na co daje gwarancje.
Dzięki temu WV nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego.
Średnie spalanie BEETLe to około 6.5 litrów.
Stan blacharsko lakierniczy nie pozostawia nic do życzenia, na karoserii nie ma wgnieceń itp. 
Wszystkie szyby oryginalne
W zawieszeniu nie słychać najmniejszych stuków, auto prowadzi się idealnie prosto.
Prezentowany egzemplarz od momentu opuszczenia salonu przejechał zaledwie 141 tyś. km. co jest udokumentowane.
Wszystkich szukających niewyeksploatowanego i praktycznego auta zapraszamy na oględziny i jazdę próbną.
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 256 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. 

Znając stan i pochodzenie samochodu oraz opierając się na wieloletnim doświadczeniu możemy udzielić 3, 12 lub nawet 24 miesięcznej gwarancji w formie pisemnej
(na samochody do 15 lat)

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.
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