2019rok.Lift.69tyś Km.1.5HDI.spalanie
4.5/100km.Praktyczne kombi!

54 000 PLN

Marka

Peugeot

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2019

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

69060

VAT marża

Tak

102

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Diesel

Pojemność skokowa

2019-04-08

Bezwypadkowy

308

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1499
Manualna

Kraj pochodzenia

Francja

Numer rejestracyjny pojazdu

SO4902W

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

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...

Dziś do sprzedaży oferuję praktyczne kombi peugeota 308 w wersji po lifcie z 2019 roku.
Samochód wyposażony w bardzo ekonomiczny silnik 1.5 o mocy 102koni.
Cechuje się on dobra dynamiką i zużywa przy tym znikome ilości paliwa(średnie spalanie z miasta na poziomie 4.5 litra).
Peugeot w pięknym kolorze grafit metalik, prezentuje się bez zastrzeżeń lakier ładnie utrzymany bez rys i innych uszkodzeń. Porusza się na letnich oponach w bardzo
ładnym stanie.
Przechodząc do wnętrza mamy sportową skórzaną kierownicę która doskonale leży w dłoniach, wygodne fotele które nawet przy dłuższej trasie nie powodują dyskomfortu.
Wszystko w aucie wygląda tak jam można oczekiwać przy tak niskim przebiegu.
Strona mechaniczna również bez uwag, auto prowadzi się jak nowe jest dynamiczne i nie wymaga najmniejszych nakładów finansowych.
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.
Na auto wystawiam Fr Vat Marża, kupujący zwolniony z podatku PCC 2%.
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!

