2.0 HDI 136 koni.Panorama.Head Upp.Klimatronik
x2.PDC x2.

36 000 PLN

Marka

Peugeot

Model

Typ nadwozia

Minivan

Typ paliwa

Rok produkcji

2013

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Tak

150

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

212183

VAT marża
Pojemność skokowa

2013-01-10

Bezwypadkowy

Przebieg

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

5008
Diesel

5

1997
Manualna

Kraj pochodzenia

Belgia

Numer rejestracyjny pojazdu

1UDF726

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola odległości od poprz...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

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...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję przestronnego Vana Peugeota 5008 z poszukiwanym silnikiem 2.0 HDI o mocy 136 koni. Prezentowany egzemplarz sprowadzony z Belgi
posiada pełną dokumentację przebiegu do wglądu na miejscu.
Prezentowany egzemplarz w bogatej wersji wyposażenia, na pokładzie posiada Nawigację, klimatronik dwustrefowy,system Head Upp i wiele innego wyposażenia.
Model ten wyróżnia się ciekawą stylistyką, ładna linia nadwozia i chromowane dodatki powodują iż auto może się podobać.Peugeot w praktycznym kolorze grafit metalik,
prezentuje się bardzo ładnie, lakier bez rys i innych uszkodzeń. Do kompletu porusza się na oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 17 cali.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne i naprawdę pojemne auto rodzinne.
Duża ilość miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu powoduje iż nawet naprawdę wysokie osoby nie będą narzekać na ilość miejsca. Dobrej jakości materiały powodują iż
mimo upływu lat auto nie nosi oznak nadmiernego zużycia, we wnętrzu jest czysto i przyjemnie.
Panoramiczne okno dachowe umili nam dłuższe podróże i szczególnie w słoneczne dni docenimy jego posiadanie.
Do kompletu mamy przestronny bagażnik z praktycznym schowkami w podłodze.
Jeśli ktoś potrzebuje zabrać więcej osób na pokład można dołożyć komplet tylnych foteli które chowają się na płasko w podłodze.
Strona mechaniczna to znany i ceniony za niezawodność silnik 2.0 HDI o mocy 136 koni.
Auto pali na dotyk, silnik ładnie pracuje i dobrze napędza tej wielkości auto.
Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, zawieszenie, sprzęgło i inne podzespoły pracują jak należy.
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!

