Volkswagen Tiguan 2.0 TDI LIFT 2012r SUPER
STAN
Marka

52 800 PLN

Volkswagen

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2011

Przebieg

Kolor
Moc
Kraj pochodzenia

Czarny
110

Pojemność skokowa
Skrzynia

Tiguan
Diesel
194000
2000
Manualna

Francja

509074323 / 511670729
autogalux@o2.pl
AUTO GALUX

Sprzedam: VW TIGUAN 2.0 TDI 110 KM z 2012r Przebieg 194 tys.km.
Autko 100 % BEZWYPADKOWE, ORGINALNY LAKIER,
Bogata wersja wyposażenia !!! AUTKO Bardzo Ładne i zadbane. Opłacony do rej. koszt 250 zł F-ra VAT-MARŻA. Kupujący zwolniony z opłat skarbowej

AUTKO sprowadzony z Francji. Stan zarówno wizualny jak i techniczny nie budzący najmniejszych zastrzeżeń! Wnętrze auta oraz powłoka lakieru w nienagannym stanie.
Całe wyposażenie w samochodzie sprawne włącznie z klimatyzacją
Silnik pracuje idealnie, bez wycieków, suchy nie myty.
Jednostki napędowe w tych modelach należą do mało awaryjnych, a zarazem dosyć dynamicznych i bardzo EKONOMICZNYCH.

Wyposażenie
- ABS, ESP
- Klimatronic dwu-strefowy
- Czujniki parkowania tył
- Sensor deszczu i zmierzchu
- Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne
- Poduszki powietrzne
- 4 elektryczne szyby
- Elektr. lusterka
- Wielofunkcyjna skórzana kierownica
- Radio-CD/AUX
- podgrzewane i składane lusterka,
- centralny zamek z pilotem

- imobilizer
- podłokietnik
- oryginalne alufelgi 17,
- relingi dachowe
- oraz wiele innych

AUTKO na na obecną chwile nie wymaga większych nakładów finansowych. Opony przód z 2019 roku w B,dobrym stanie. Tyl nowe. ROZRZĄD wymieniony przy 151 tys.
km. . Przebieg samochodu potwierdzam na Fakturze. POLECAM !!!

Możliwa gwarancja od 3 do 12 miesięcy, raty na dogodnych warunkach.
Kupujący ma prawo sprawdzenia auta na dowolnie wybranej stacji diagnostycznej.
Jeśli szukacie Państwo pewnego i sprawdzonego autka dla Siebie zapraszamy do naszej firmy AUTOGALUX w Nisku ul. Sandomierska 152B.Trasa St.Wola-Nisko.
W ofercie wiele innych samochodów różnych marek na każdą zasobność portfela.
Rozsądny i niezbyt wybredny klient powinien zaspokoić swoje oczekiwania.
Sprowadzamy autka na indywidualne zamówienie pod klienta z całej U.E.
W naszej 19-letniej działalności mamy setki zadowolonych swoich klientów.
Zapraszamy Serdecznie***

**PRZY ZAKUPIE AUTA ROBIMY NA MIEJSCU UBEZPIECZENIE OC NA POWRÓT DO DOMU**
***MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU**

