VOLKSWAGEN TIGUAN SUV
48 800 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
AutoKomis80 Auto skup, Mysłowicka Giełda Samochodowa Hala C
ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 501 192 671, 533 322 228

DANE POJAZDU
Marka : Volkswagen
Wersja :
Nadwozie : SUV
Poj. silnika :1.4
Przebieg :93 000 km
Liczba drzwi : 5
Liczba właścicieli : 2
Kolor : czarny

Model : Tiguan
Rok produkcji :2013
Paliwo : benzyna
Moc silnika :122 KM
Skrzynia biegów :manualna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia : Polska

WYPOSAŻENIE
ABS, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania - tył, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 10 szt.,
poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru jazdy (ESP), światła
przeciwmgielne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja:
automatyczna 2-strefowa, podgrzewana tylna szyba, radio fabryczne z CD, skórzana kierownica, system
start-stop, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm, centralny zamek, komputer pokładowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

bezwypadkowy, możliwa zamiana, serwisowany w ASO

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania - tył, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 10 szt.,
poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru jazdy (ESP), światła
przeciwmgielne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja:
automatyczna 2-strefowa, podgrzewana tylna szyba, radio fabryczne z CD, skórzana kierownica, system
start-stop, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm, centralny zamek, komputer pokładowy

INFOTMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy, możliwa zamiana, serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Pragniemy gorąco zachęcić Państwa do zjednoczenia się we wspólnej kampanii społecznej #ZOSTAŃ W
DOMU, ale #NIEREZYGNUJ w ramach której możemy zaoferować : • możliwość obejrzenia i zakupu auta
bez wychodzenia z domu • zdalny kredyt on-line do kwoty 50 tys. dla klientów indywidualnych za
pośrednictwem naszego doradcy kredytowego, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr tel. +48
601 501 350. • indywidualnych zdalnych oględzin samochodu za pośrednictwem przedstawiciela Firmy
Autotesto, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr tel. +48 71 715 28 85 Szanowni Państwo, w
związku z sytuacją epidemiologiczną i zgodnie z zaleceniami WHO i GIS, stosujemy specjalne zasady
dodatkowej ostrożności i higieny, każdy oferowany przesz nas samochód został zdezynfekowany ozonem
w trosce o dobro i zdrowie nas Wszystkich. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wizyty w
naszym salonie wprowadziliśmy dodatkowe procedury: • dezynfekujemy wszystkie miejsca kontaktu
bezpośredniego, • stosujemy granicę bezpiecznej odległości
• obowiązuje zakaz podawania rąk na powitanie oraz pożegnanie, • nasi pracownicy przestrzegają
wszystkich zasad higieny przez częste mycie oraz dezynfekcję rąk

Prezentowane przez nas samochody znajdują się w ZADASZONYM OBIEKCIE
dzięki czemu mogą je Państwo oglądać w komfortowych warunkach niezależnie
od panującej pogody oraz pory dnia. Więcej aut na AutoKomis80.pl
Samochody oferowane przez nas do sprzedaży są:
*
*
*
*
*
*
*

bezwypadkowe,
pochodzą z polskich sieci dealerskich,
mają udokumentowane przebiegi,
pochodzą od pierwszych właścicieli,
posiadają gwarancję prawną,
posiadają gwarancję techniczną do 12 miesięcy
posiadają gwarancję oryginalnego przebiegu.

Na zakupione u nas samochody zawsze wystawiamy faktury VAT,
dzięki czemu nie płacą państwo podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2%.
Sprzedaż samochodów odbywa się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w zależności od Państwa
preferencji.
Proponujemy Państwu rozwiązania finansowe:
* kredyt lub programy kredytowe. Dla samochodów do lat 5-ciu dostępne są systemy 2x50% i 3x33%,
* leasing do 100% wartości pojazdu,
* sprzedaż ratalną bez weryfikacji BIK, bez zaświadczeń i bez pierwszej wpłaty. Więcej informacji u
przedstawiciela banku, tel. 601-501-350.
Chętnie przyjmiemy Państwa samochód w rozliczeniu bądź ODKUPIMY GO ZA GOTÓWKĘ.
Nasze samochody mogą Państwo ZAWSZE:

* sprawdzić na stacji diagnostycznej lub w ASO,
* podpiąć do komputera diagnostycznego,
* poddać pomiarowi grubości lakieru.

**Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.**

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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