** Serwis * Bezwypadkowy * Polecam

41 900 pln

Marka

Kia

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2014

Kolor

Srebrny

Pojemność skokowa

1685

Skrzynia

Manualna

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Model

Carens

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

143000

VAT marża

Tak

Moc

115

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Perłowy

Tak

600313344
autopegaz@autopegaz.eu
AUTO DEALER PEGAZ
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Czujniki parkowania tylne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Isofix

Klimatyzacja dwustrefowa

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

Podgrzewane lusterka boczne

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przyciemniane szyby

Światła przeciwmgielne

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Kia Carens. Wnętrze auta jest zadbane.
Żadna szyba nie była wymieniana.
Oryginalna powłoka lakiernicza posiada nominalną grubość, co można sprawdzić miernikiem lakieru.
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej.
samochód kompletnie opłacony - rejestracja tylko 250 zł,
oc gratis, aktualne b. techniczne
możliwość powrotu samochodem na kołach
** Pełna oferta na NASZEJ STRONIE**
- możliwość jazdy próbnej i sprawdzenia auta w wybranej stacji diagnostycznej
- kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- możliwość zakupu na kredyt do 8 lat ( bez poręczycieli, bez pierwszej wpłaty, bez AC)
- zapraszamy miła i fachowa obsługa
Gwarancja Techniczna GetHelp to:
* Najlepiej oceniana firma gwarancyjna w Polsce
* Najszybszy proces obsługi Klientów i likwidacji awarii
* Największa sieć ponad 1500 współpracujących warsztatów
* Indywidualny konsultant dostępny 24/7 przez 365 dni w roku
** Z A P R A S Z A M Y ***
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym.
Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje przy sprzedaży auta.Stan samochodu adekwatny do wieku i przebiegu.

