Volkswagen Caddy
Cena: 36 900 PLN Netto, 45 387 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Volkswagen
2015
150000

Model:
VIN:
Nr kat.:

Volkswagen Caddy
2930

Wyposażenie:

Opis
Do sprzedania posiadamy bezwypadkowego Volskwagena Caddy 4-motion z roku 2015. Auto kupione w polskim salonie, użytkowane przez 1-go właściciela, który
na bieżąco wykonywał wszystkie przeglądy w ASO VW ( w celu weryﬁkacji udostępniam nr.VIN, nie wymaga żadnego wkładu ﬁnansowego ).Auto wygląda jak
NOWE. Stan auta b.dobry, wnętrze czyste i zadbane, silnik,skrzynia biegów i zawieszenie pracują bez zarzutu. Jednostka napędowa to niezawodne TDi Common
Rail o poj.2000ccm i mocy 150KM , dynamiczny i ekonomiczny a przede wszystkim bezawaryjny silnik.
Już teraz zapytaj o wybrany model. Naszym Klientom przekazujemy jak najdokładniejsze informacje na temat stanu technicznego wybranego auta i jego historii.
Zapytaj o niezależną OPINIĘ RZECZOZNAWCY do każdego auta oraz poproś o większą ilość zdjęć - skontaktuj się z nami w celu ich otrzymania INFO: 733 - wyświetl
numer - lub kontakt @ supercar24 .pl
Po zakupie auta w naszej Firmie możesz być spokojny o jego przyszłość - ponieważ na każdy samochód udzielamy pisemnej, 12 miesięcznej GWARANCJI!
Wszystkie auta z naszej oferty można zakupić w korzystnych warunkach ﬁnansowania zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców - poproś o kalkulację i
dopasuj raty do swoich potrzeb. Finansowanie w 24h!
Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ: prowadzimy własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny pojazdów naszych
Klientów, o aktualność dokumentów, badań technicznych, ubezpieczeń oraz bieżących serwisów (wymiany opon, ﬁltrów i olejów itp.).
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży aut poleasingowych przekłada się na setki zadowolonych Klientów, którzy zakupili u nas samochód.
Samochód można oglądać na parkingu w Długołęce przy ul Wrocławskiej 10a. Istnieje możliwość sprawdzenia pojazdu we własnym zakresie oraz odbycia jazdy
testowej.
Zapraszamy do kontaktu.
Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR 150 KM, 4x4, Navi, ESP, PDC, Salon PL, FV 23%, Gwarancja!!
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Mercedes Vaneo / Citroen Berlingo / Fiat Doblo / Ford Connect / Opel Combo / VW Caddy / Renault Kangoo w ofercie kilka sztuk!
Numer oferty na placu 21
Wyposażenie:
4-motion , napęd na 4 koła
klimatyzacja automatyczna Climatronioc
6-biegowa manualna skrzynia
ABS
nawigacja satelitarna z mapami Polski
radio CD+MP3
wi-ﬁ , bluetooth
przeglądarka internetowa
system antypoślizgowy
system kontroli trakcji
el.szyby
el.lusterka
komputer pokładowy
wspomaganie kierownicy
czujniki parkowania
2 x Air Bag
auto-alarm
immobiliser
i inne dodatki.
Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i kredyt, również dla nowych ﬁrm. Finansowanie bez BIK, KRD. Decyzja do 12
godzin.
Szczegóły dotyczące przejęcia leasingu u naszych Doradców:
Infolinia: 733 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 506 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer mobile: 506 - wyświetl numer mobile: 505 - wyświetl numer email: kontakt @ supercar24 .pl
Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na spotkanie.
Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16
Cały asortyment we Wrocławiu.
ul. Wrocławska 10A
55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA!
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.
Samochody używane, samochody poleasingowe, samochody z gwarancją, auta używane, auta poleasingowe, auta z gwarancją, supercar24, Wrocław, Długołęka,
Wrocławska 10A
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 2, liczba miejsc: 2, kraj pochodzenia: Polska
Numer oferty: AKL3DVYZ

Dział sprzedaży
tel. 607 100 100 email: handlowy@lp24.pl

Leasing Polski Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Rejestrowy
KRS 0000196543, NIP 585-13-71-265, Regon 192486930
Kapitał zakładowy 27 846 000,00 PLN

tel. 58 555 40 00
fax. 58 555 40 01
info@lp24.pl
www.lp24.pl

