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Renault Grand Espace, zadbany, nawi, hak, 7 miejsc
ID ogłoszenia: 143915 / 130825

URL: http://www.emoto.com.pl/143915
Cena: 8 500 PLN do negocjacji
Rok produkcji: 2003
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: pomorskie, Wejherowo
Informacje dodatkowe: właściciel niepalący, bezwypadkowy, garażowany, immobiliser, komputer, centralny zamek,
elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, radio, aluminiowe felgi, poduszka powietrzna, ABS, hak,
wspomaganie kierownicy, nawigacja, diesel

Wyposażenie ABSCentralny zamekHakKlimatyzacja dwustrefowaNawigacja GPSPodgrzewane lusterka
bocznePrzyciemniane szybyStabilizacja toru jazdy (ESP)Tylne czujniki parkowaniaWspomaganie kierownicy
AlufelgiElektrochromatyczne lusterko wsteczneImmobilizerKomputer pokładowyOgranicznik prędkości
Poduszka powietrzna pasażeraPrzyciemniane szyby boczneŚwiatła przeciwmgielneWelurowa tapicerka CD
Elektryczne lusterkaKlimatyzacjaKurtyny powietrznePodgrzewana tylna szybaPrzednie poduszki powietrzne
Relingi dachoweTempomatWielofunkcyjna kierownica Opis pojazdu DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ
PRZEŚLEDZIĆ HISTORIĘ TEGO AUTA NA OFICJALNEJ STRONIE mINISTERSTWA tRANSPORTU
PODAJE DODATKOWE DANE
DATA 1-WSZEJ REJ. 01.07.2003R.
NR REJ.na foto
nr vin w ogloszeniu
Auto przyjęte w rozliczeniu, na bieżąco serwisowane w renomowanym warsztacie, który graniczy z nami.
Na naszej stronie wszystkie auta mają po kilkadziesiąt zdjęć, wszystkie w tych samych ujęciach.
Teraz do każdego auta miły prezent:
- podkładka chromowana pod tablice rejestracyjną
- efektowny kubek z logo AutazEuropejsichSalonow.pl
GRATIS!
* 90% aut z naszej oferty pochodzi z EUROPEJSKICH salonów, gdzie zostały oddane w tzw. rozliczeniu
* Wszystkie auta z naszej oferty są w 100% BEZWYPADKOWE - miernik lakieru posiadamy na miejscu.
* Każde przez nas oferowane auto przechodzi szczegółowy PRZEGLĄD w renomowanym warsztacie .
* Zajmujemy się także sprowadzaniem aut NA ZAMÓWIENIA indywidualne z europejskich SALONÓW.
Na zakupione u nas auto - wystawiamy ZAWSZE fakturę, dzięki czemu Kupujący zwolniony jest z wizyty w
Urzędzie Skarbowym.
OCZYWIŚCIE:
MY załatwiamy wszelkie formalności,
MY możemy w Państwa imieniu auto zarejestrować,
MY zapraszamy na jazdę próbną,
MY dokonamy zamiany Państwa auta na nasze i wszelkie z tym formalności dokonamy,
MY wystaimy polisę OC Liberty Direct na przejazd auta do Państwa miejsca zamieszkania, lub na kolejny
rok.

Strona 1 / 2

Zapraszamy także do skorzystania z niezwykle atrakcyjnej formy kredytowania przez GETIN BANK wystarczy wysłać sms pod nr 668- wyświetl numer - z hasłem KREDYT i podać nazwę auta - a przedstawiciel
banku skontaktuje się i zaproponuje dogodny kredyt .
Za niewielką dopłatą możemy także:
- zarejestrować w Państwa imieniu zakupione auto /dot. powiatu wejherowskiego, puckiego i gdyńskiego/
- sprawdzić rozrząd, płyny eksploatacyjne, hamulce itp.
- przyciemnić szyby
- zabezpieczyć auto w systemy antykradzieżowe od najprostszych za 199, - do bardziej zaawansowanych
/posiadamy koncesję MSWiA oraz licencję KW Policji/
- zainstalowac CB radio
- dokonać przeglądu klimatyzacji
- podnieść moc auta /dot. wyłącznie silników diesla po 1998/
- dokonać przeglądu LPG, jesli auto takowy posiada
- zainstalować instalację LPG na dogodnych warunkach
- wyposażyć auto w antyradar
- wymienić nagłośnienie na Hertz-a
- zamontować zestaw głośnomówiący i inne
Zapraszamy i polecamy się!
Dane kontaktowe: Osoba kontaktowa: Tomek województwo: pomorskie Wejherowo Śmiechowo, Orzeszkowej/50m od
skrzyżowania przy Skoda Plichta telefon: 668738768 http://autazeuropejskichsalonow.pl darek@tuning1.com
Aktywacja: 26/10/15 10:12, edycja: 21/10/16 21:14, ważność: dożywotnio, odsłony: 682
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