90 000 PLN NETTO

L4H3.Krajowy.Pierwszy Właściciel.Serwis
ASO.Klimatronik.Hak 3500!

110 700 PLN BRUTTO

Marka
Typ paliwa
Przebieg

Iveco

Typ nadwozia

Furgon (blaszak)

Diesel

Rok produkcji

2017

Kolor

Biały

192323

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

180

Skrzynia

Moc
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

Polska
ST8119L

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

3

Dopuszczalna ładowność

...
...
...

Tak
2998
Manualna

Data pierwszej rejestracji

2017-12-01

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO
Dopuszczalna masa całkowita

Tak
3500

972

ABS

Alarm

Immobilizer

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujniki parkowania

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Dziś do sprzedaży oferuję Iveco W wersji Furgon, krajowe w najdłuższej i najwyższej wersji na pojedyńczym kole. Prezentowany egzemplarz pochodzi z rodzimej sieci
sprzedaży i posiadał do tej pory jednego właściciela. Jest autem w 100% bezwypadkowym i nie naprawianym blacharsko. Legitymuje się niewielkim jak na ten rocznik
przebiegiem 192 tyś km i pełną dokumentacją serwisową do wglądu. Również w serwie można sobie potwierdzić stan licznika.
Iveco wyposażony w jedyny słuszny silnik 3.0 o mocy 180 koni, sprzęgnięty z manualną 6 biegową skrzynią biegów. Motor pracuje bez najmniejszych zastrzeżeń, auto jest
bardzo dynamiczne i nawet po załadowaniu żadne górki nie stanowią dla niego problemu.
Co ważne auto całe swoje dotychczasowe życie woziło tylko lekkie konstrukcje aluminiowe więc nie jest to egzemplarz zużyty i nie wymaga nakładów finansowych.
Wnętrze czyste, co prawda pokrowce wymagają zdjęcia i wyprania ale fotele pod spodem wyglądają jak nowe, nie posiadają żadnych oznak zużycia.
Przestrzeń ładunkowa profesjonalnie zabudowana w firmie zajmującej się tego typu zabudowami. Stan przestrzeni określam jako bardzo dobry, uchwyty do ładunku
niepourywane.
Podsumowując jak na dostawcze auto jest to pewny, krajowy egzemplarz powyżej średniej rynkowej.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
Istnieje możliwość zamiany za auto osobowy lub również dostawczaka ale w stanie nadającym się do użytkowania.
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!

