2.0 140 KONI.4x4.Klimatronik x2.Skórzana
Tapicerka.Navigacja.

88 000 PLN BRUTTO

Marka

Jeep

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2018

Przebieg

26343

Kolor

Czarny

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

1956

Skrzynia

Manualna

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2018-11-26

Bezwypadkowy

...
...
...

Tak

Liczba miejsc

5

Compass

VAT marża

Tak

Finansowanie

Tak

Moc

140

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Kraj pochodzenia

Hiszpania

Numer rejestracyjny pojazdu

SK694VY

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Blokada mechanizmu różnicowe...

Felgi aluminiowe 18

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Alarm ruchu poprzecznego z ty...

System wykrywania zmęczenie k...

Aktywny system monitorowania k...

Asysten pasa ruchu

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Dziś do sprzedaży oferuję Jeepa Compasa z 2018 roku w bardzo bogatej wersji wyposażenia.
Samochód zarejestrowany w kraju posiada aktualny przegląd i Oc więc po zakupie można wracać na kołach.
Prezentowany egzemplarz pochodzi z końca 2018 roku wyposażony jest w silnik diesla 2.0 o mocy 140 koni i posiada dołączany napęd 4x4 z możliwością blokady i wyboru
różnych trybów jazdy dostosowanych do warunków panujących na dworze.
Prezentowany egzemplarz w kolorze czary metalik, prezentuje się bardzo ładnie a ciekawa stylistyka i kontrastujące, chromowane dodatki dodają elegancji.
Jeep trzyma się swojej stylistyki która nie sposób pomylić z żadną inną marką.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne, wygodne auto z dużą ilością miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu.
Jeep w bardzo bogatej wersji wyposażenia, posiada wszystko czego by można oczekiwać po tej klasy aucie. Nawigacja, tempomat, pełna elektryka, klimatronik
dwustrefowy to tylko część z długiej listy. Do kompletu posiada skórzaną tapicerkę która jest elegancka i łatwa w utrzymaniu.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj sprawdzony silnik 2.0 o mocy 140 koni.
Silnik jest dynamiczny, auto dobrze przyśpiesza i również przy prędkościach autostradowych nie musimy zastanawiać się przy wyprzedzaniu.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną.
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!

