NISSAN MICRA HATCHBACK VISIA EU6
20 724 PLN netto
25 490 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Patryk, Nowak, Tel.: 604177284, Magurka, 43-392, Bielsko-Biała, ul. Miedzyrzecze Górne 380

DANE POJAZDU
Marka : Nissan
Wersja : Visia EU6
Silnik :1.2 80 KM
Rok produkcji : 2016
Liczba drzwi : 5
Kolor : inny

WYPOSAŻENIE

Model : Micra
Nadwozie : hatchback
Paliwo : benzyna
Przebieg : 88 668 km
Liczba miejsc : 5
VIN : MDHFBUK13U0308349

ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, blokada drzwi podczas jazdy, poduszek: 6
szt., stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, elektryczne szyby przednie, klimatyzacja: ręczna, radio
fabryczne z MP3, regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, bluetooth, centralny zamek, gniazdo
USB, immobiliser

OPIS POJAZDU
Dzień dobry,
Autoryzowany Dealer Peugeot, firma Magurka sp z o.o. oferuje na sprzedaż samochód Nissan Micra 1,2
Visia. Samochód krajowy, w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, po kontroli w naszym
serwisie. Wnętrze zadbane.
Wyposażenie:
Lakier metalik
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki w kolorze nadwozia
Pakiet Comfort (Gniazdo USB, Interfejs Bluetooth, Klimatyzacja manualna, Radio CD)
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył
Tapicerka materiałowa
Wspomaganie układu kierowniczego
Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich miejsc
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lakier uni
Koło zapasowe - dojazdowe
Kolumna kierownicy regulowana manualnie
Klamki w kolorze nadwozia
El. podnoszenie szyb, przód
Immobilizer
Felgi stalowe 14 z ogumieniem
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny
powietrzne)
ABS
BA - system wspomagania nagłego hamowania
4/5 zagłówki
Uwaga:
Przed przyjazdem prosimy o telefon w celu potwierdzenia dostępności auta.
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK W ROZLICZENIU.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71
Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
Uwaga:
Przed przyjazdem prosimy o telefon w celu potwierdzenia dostępności auta.
PRZYJMUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK W ROZLICZENIU.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71
Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu
sprawdzenia aktualności ogłoszenia oraz uzyskania informacji dotyczących produktu prosimy o kontakt z
naszą firmą.
Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek.
Jeżeli zauważysz nieścisłość - napisz do nas a niezwłocznie ją poprawimy.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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