Peugeot Traveller bez wersji
Krajowy, I Właściciel, FV 23% ręczna klima.
110 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
mini-van

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
20 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
grafitowy

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
17jqb

DANE KONTAKTOWE

43-600 Jaworzno,
ul. Paderewskiego 50
tel: 32 745 35 00
email: kontakt@akol.pl

ABS

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 1 szt.

poduszka pow. kierowcy

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

tempomat

wspomaganie kierownicy

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

UWAGA!
Oglądasz przykładową ofertę przedstawiającą jak mogą wyglądać ogłoszenia
komisu na Twojej własnej stronie internetowej.
Oferta przedstawia nieprawdziwe dane pojazdu.

Twoja strona internetowa może tak
wyglądać!
Podoba Ci się to co widzisz i chcesz aby tak wyglądała strona Twojego komisu
samochodowego. Napisz lub zadzwoń:
kontakt@akol.pl, 32 745 35 00

Twoja nowa strona internetowa może
być dostępna pod wybraną przez Ciebie domeną internetową,
posiadać moduł newslettera,
posiadać moduł opinii,
posiadać moduł odkupu samochodów od klienta,
zawierać pełne dane kontaktowe wraz z mapą dojazdu,
być dostosowana do różnych urządzeń (telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer),
posiadać przejrzysty system wyszukiwania ofert,
być wygodnie zarządzana przez przez AKoL.pl,

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń:
kontakt@akol.pl, 32 745 35 00

# UWAGA!
Oglądasz przykładową ofertę przedstawiającą jak mogą wyglądać
ogłoszenia komisu na Twojej własnej stronie internetowej.
Oferta przedstawia nieprawdziwe dane pojazdu.
# Twoja strona internetowa może tak wyglądać!
Podoba Ci się to co widzisz i chcesz aby tak wyglądała strona
Twojego komisu samochodowego. Napisz lub zadzwoń:
**kontakt@akol.pl, 32 745 35 00**
# Twoja nowa strona internetowa może
* być dostępna pod wybraną przez Ciebie domeną internetową,
* posiadać moduł newslettera,
* posiadać moduł opinii,
* posiadać moduł odkupu samochodów od klienta,
* zawierać pełne dane kontaktowe wraz z mapą dojazdu,
* być dostosowana do różnych urządzeń (telefon komórkowy, tablet, laptop,
komputer),
* posiadać przejrzysty system wyszukiwania ofert,
* być wygodnie zarządzana przez przez AKoL.pl,
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń:
**kontakt@akol.pl, 32 745 35 00**

wykonane przez AKoL.pl
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