2.0hdi.Head
Upp.Nawigacja.Panorama.Klimatronik
Marka
Dwustrefowy.Nowe Opony!

36 900 PLN
Peugeot

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2012

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

508

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

218232

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

Na przednie koła
2012-04-12

Bezwypadkowy

Model

Tak

Liczba miejsc

5

1997
Manualna

Kraj pochodzenia

Francja

Numer rejestracyjny pojazdu

SO7309W

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Wyświetlacz typu Head-Up

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka częściowo skórzan...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwane i bardzo przestronne kombi Peugeota 508SW.
Samochód zarejestrowany i ubezpieczony w kraju, po zakupie można nim spokojnie wracać na kołach do domu.
Prezentowany egzemplarz w bogatej wersji wyposażenia, posiada duże panoramiczne okno, wyświetlacz Head Upp, klimatronik dwustrefowy, i całą masę innego
wyposażenia.
Prezentowany egzemplarz w ciekawym kolorze grafit metalik, lakier prezentuje się bez zastrzeżeń.
Do kompletu auto porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17 cali z nowymi oponami letnimi marki Michelin.
Przechodząc do wnętrza mamy tutaj do dyspozycji wszystko czego można by oczekiwać od dobrej klasy samochodu. Dla osób które więcej podróżują niewątpliwym atutem
są fotele w wersji komfort które nawet po długiej podróży nie powodują dyskomfortu.
Na pokładzie mamy również rozbudowane multimedia, zestaw głośnomówiący i całą masę innych dodatków. Wnętrze nie nosi oznak zużycia fotele kierownica i inne
elementy zachowane jak należy.
Niewątpliwym atutem tego modelu jest duża przestronność, zarówno z przodu jak i z tyłu nawet wysokie osoby nie będą narzekać na ilość miejsca.
Dodatkowym atutem jest przestronny i łatwo dostępny bagażnik który zmieści niejedną walizkę na wyjazd.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj sprawdzoną jednostkę 2.0 o mocy 140 koni.
Motor to niewątpliwie znana i ceniona jednostka która przy dobrej dynamice pali bardzo rozsądne ilości paliwa. Auto jest dynamiczne, dobrze przyśpiesza i jeszcze lepiej
hamuje gdyż oprócz nowych opon ma również przednie i tylne tarcze hamulcowe wymienione.
Pozostałe elementy również bez uwag, zawieszenie, skrzynia sprzęgło nie generuje żadnych niepokojących odgłosów.
Podsumowując auto warte zakupu dla kogoś kto szuka pewnego egzemplarza w bardzo dobrej kondycji mechanicznej.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

