Renault Trafic 2.0 2009

23 900 PLN
Marka
Typ nadwozia

Renault
Furgon (blaszak)

Importowany

Tak

Przebieg

192000

Model

Trafic

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2009

Kolor

Biały
2000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

114

Skrzynia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Manualna
Tak
3

790800250 / 790609106
autopawtrans@onet.pl
PAWEŁ FROŃCZUK

ABS

Immobilizer

Elektryczne szyby

Hak/Zaczep

Klimatyzacja manualna

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Możliwość sprawdzenia auta:
- w autoryzowanym serwisie wybranym przez Klienta
- na stacji diagnostycznej wybranej przez Klienta
- grubości powłoki lakierniczej samochodu
W CENIE AUTA WLICZONE JEST:
a) tłumaczenia przysięgłe
b) opłata skarbowa
c) opłata podatku akcyzowego
d) badanie techniczne (za dopłatą 100 zł)
CAŁKOWITY KOSZT REJESTRACJI TO TYLKO 356 ZŁ

Pojazd jest objęty programem gwarancyjnym Get Help. Możliwość gwarancji od 3 do 12 miesięcy.
Która zapewni:
- bezpieczeństwo - możliwość całodobowego zgłoszenia awarii
- spokój - szybkie naprawy na drodze lub holowanie do warsztatu
- oszczędność - Get Help pokrywa koszty zakupu części i robocizny
- wygodę - jeden z ponad 500 samochodów zastępczych na czas naprawy
- możliwość indywidualnego dopasowania warunków gwarancji do potrzeb kupującego
Wykaz podzespołów objętych programem gwarancyjnym Get Help
- Silnik (układ napędowy)
- Osprzęt silnika
- Układ paliwowy
- Skrzynia biegów
- Komputer główny silnika
[O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ NASZYCH HANDLOWCÓW]
O FIRMIE:
Firma PAWTRANS została założona w 2005 roku. Przedmiotem naszej działalności jest:
- Auto-handel kontakt 790-800-250, 790-609-106, 883-700-160
- Transport kontakt 501-613-421
- Auto-części kontakt 883-700-160

- Ubezpieczenia kontakt 722-046-316
- Usługi koparko-ładowarką kontakt 790-609-106
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z doświadczeniem i rzetelnością.
Oferujemy wysoką jakość naszych usług oraz miła przyjazną atmosferę obsługi klienta.
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą i szeroką ofertą naszych aut.
Zdjęcia naszych aut są przedstawione jako realne.
KREDYT SAMOCHODOWY:
Chcesz kupić auto na kredyt? Nic prostszego, skontaktuj się z Markiem pod numerem Tel. : 605-122-405 (BGŻ BNP PARIBAS)
Decyzja kredytu czy leasingu w przeciągu 2 godzin, minimum formalności.
GODZINY OTWARCIA:
Pon.-Pt. 08:00-17:00
Sob. 08:00-15:00
Nd. 11:00-14:00

