55 900 PLN NETTO

Winda/8-palet/170KM Euro 6/Super
stan/Pneumatyka/Gwarancja

68 757 PLN BRUTTO

Marka

Renault

Typ nadwozia
Stan

Plandeka
Używane / Importowany

Przebieg

450000

Model

Master

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2017

Kolor

Biały
2299

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

Moc

170

Skrzynia

Pierwszy właściciel

Tak

Manualna

792501009
mijalskim@o2.pl
P.H.U. AUTO-AGRO-KOMIS
...
ABS

CD

Centralny zamek

Immobilizer

Radio fabryczne

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Ogrzewanie postojowe

Regulowane zawieszenie

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Poduszka powietrzna kierowcy

Elektryczne szyby

Winda

Kabina sypialna

Wspomaganie kierownicy

Renault Master
8 palet
2,3 170 KM
Winda samozaładowcza z aktualnym UDT
Zakupiony w polskim salonie
I właściciel
Webasto
Kabina sypialna
Klimatyzacja
Komputer pokładowy
Zawieszenie pneumatyczne + kompresor
Zabudowa międzyosiowa
Rozrząd na łańcuchu
Gotowy do pracy
Schludnie utrzymany
Po wymianie sprzęgła i koła dwumasowego,
Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży pojazdów dostawczych oplandekowanych do 3,5 t DMC,przeznaczonych do transportu międzynarodowego.
Sprzedawane przez nas samochody pochodzą wyłącznie z polskich salonów, od pierwszych właścicieli, z pełną historią serwisową.

Przebieg pojazdu jest wpisywany na fakturze.
Na miejscu oferujemy naszym Klientom możliwość diagnostyki komputerowej, weryfikację powłoki lakierniczej czy ocenę stanu podwozia pojazdu.
Dokładamy wszelkich starań aby pojazdy przez nas sprzedawane były jak najlepiej przygotowane do dalszej eksploatacji pod względem zarówno wizualnym jak i
technicznym.
Dodatkowo wnętrze każdej kabiny poddawane jest gruntownemu czyszczeniu oraz dezynfekcji przy użyciu ozonu, dzięki czemu przyszły Kupujący może poczuć się jakby
to właśnie on był pierwszym użytkownikiem pojazdu.
Nasze oferty zawierają max ilość zdjęć przez co mogą Państwo zapoznać się ze stanem auta "bez wychodzenia z domu", a nie dopiero po przejechaniu setek kilometrów
:-)
Wszelkie kwestie związane z leasingiem i sprzedażą ratalną można uzyskać bezpośrednio
pod nr 531061861
UWAGA !!! Rezerwacja pojazdu na czas związany z procedurą leasingową możliwa jedynie po wpłacie zadatku !!!
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
Możliwość zamiany na inny samochód
Sprzedaż ratalna,leasing - minimum formalności
Czynne 7 dni w tygodniu !!!
Duży wybór samochodów osobowych i dostawczych
Tel 792501009

