PEUGEOT 207 KOMBI&NBSP;
11 374 PLN netto
13 990 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Grzegorz, Górny, Tel.: 56 640 01 07, Ria, 86-300, Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 183A

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja :
Silnik :1.4 95 KM
Rok produkcji : 2008
Liczba drzwi : 5
Kolor : srebrny

Model : 207
Nadwozie : kombi
Paliwo : benzyna
Przebieg : 223 361 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3WE8FSC34398302

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, czujniki parkowania - tył, poduszek: 4 szt.,
poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, światła
przeciwmgielne, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby przednie, klimatyzacja: ręczna,
radio fabryczne z CD, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy,
bluetooth, centralny zamek, komputer pokładowy, reflektory halogenowe, relingi, zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
JEŻELI SZUKASZ INNEJ KONFIGURACJI KOLORYSTYCZNEJ BĄDŹ WYPOSAŻENIOWEJ - KONIECZNIE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - DUŻY WYBÓR AUT W TEJ KLASIE.

ODKUPUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK NIE TYLKO W ROZLICZENIU.
Wyposażenie eksponowanego pojazdu:

F.H. RiA Sp. z o. o. Sp. k. AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT sprzeda:
Peugeot 207 SW 1.4 95 KM
Po wymianie silnika w naszym ASO Peugeot nowa jednostka po przebiegu 70 tys. km
Samochód z polskiego salonu
Umożliwiamy oględziny bez względu na porę dnia i warunki pogodowe - w ogrzewanym pomieszczeniu z
oświetleniem
Miejsce eksponowania pojazdu:
RiA Autoryzowany Dealer Peugeot Grudziądz Paderewskiego 183a 86-300 Grudziądz
pn-pt 9-17 so 09-15:30
Dlaczego warto nam zaufać?
Jesteśmy Autoryzowanym Dealerem PEUGEOT, liderem sprzedaży aut w programie PEUGEOT
UŻYWANY GWARANTOWANY
Drobiazgowo sprawdziliśmy stan techniczny i prawny samochodu
Każde auto ma gwarantowany przebieg
Zawsze wystawiamy faktury na pełną wartość pojazdu
Możliwość wykonania jazdy próbnej przez zakupem oraz wgładu w dokumentację pojazdu
Każdy samochód posiada ważną polisę OC oraz aktualne badania techniczne
Auta zostały przygotowane do rejestracji
Jeśli pojazd nie posiada gwarancji fabrycznej - udzielamy nawet 24 miesięcznej GWARANCJI, która
ważna jest u każdego dealera Peugeot
Oferujemy pełną paletę dodatkowych produktów:
LEASING
w ofercie większość firm leasingowych
od 1 procent wpłaty wstępnej bez zbędnych formalności
do 84 miesięcy
formalności w max. 24 godziny, włącznie z rejestracją na miejscu
również nowe działalności
finansowanie także bez BIK i KRD
w promocyjnej cenie DAS - opieka prawna
KREDYT
zawsze najciekawsze oferty finansowania
do 100 procent wartości pojazdu
do 8 lat
formalności nawet w 15 minut
również nowe działalności i zatrudnieni za granicą
finansowanie również bez BIK i KRD
UBEZPIECZENIA
specjalne pakiety dealerskie
promocyjne pakiety od 2,99 procent
konkurencyjne ceny, pełny pakiet od 999,dodatkowe zniżki dla stałych klientów

Wystawiamy fakturę VAT-marża, która w pełni odpowiada płatności za pojazd
Każde auto jest przygotowane do rejestracji - kupujący nie płaci 2 proc. podatku PCC
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający
nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Dowiedz się więcej na : http://www.UzywanyGwarantowany.pl
Gwarancja Peugeot Używany Gwarantowany wraz z Assistance ważna w całej Unii Europejskiej
Kupujący jest zwolniony z 2% podatku PCC w Urzędzie Skarbowym
Kredyt - decyzją w 1 godzinę
Leasing - formalności załatwione nawet w 1 dzień włącznie z rejestracją na miejscu
Ubezpieczenia - specjalne pakiety dealerskie

RiA Autoryzowany Dealer Peugeot
Punkt Sprzedaży Samochodów Używanych
ul. Puławska 557
02-844 Warszawa
Zapraszamy:
Pn - Pt 9.00 - 18.00
Sb 9.00 - 14.00
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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