PEUGEOT 301 SEDAN (LIMUZYNA) BLUEHDI ALLURE
32 512 PLN netto
39 990 PLN brutto

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

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : BlueHDi Allure
Silnik :1.6 100 KM
Rok produkcji : 2015
Liczba drzwi : 4
Kolor : biały
Gwarancja : PEUGEOT Używany Gwarantowany
Premium

Model : 301
Nadwozie : sedan (limuzyna)
Paliwo : diesel
Przebieg : 46 560 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3DDBHY6FJ883647

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automatyczne światła, czujniki parkowania tył, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 4 szt., stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy
dziennej, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterka boczne,
elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja: automatyczna, podgrzewana przednia
szyba, podgrzewane fotele, radio fabryczne z MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica,
skórzana kierownica, tempomat, tempomat aktywny, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi,
bluetooth, centralny zamek, gniazdo USB, immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby,
wyjście aux, zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

bezwypadkowy, garażowany, gwarancja, książka serwisowa, 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 301 1.6 BlueHDi wersja Allure 100 KM
do końca serwisowany w ASO
Samochód z polskiego salonu oferowany w programie PEUGEOT UŻYWANY GWARANTOWANY - premium:
Certyfikat jakości DEKRA
12 miesięcy gwarancji z możliwością przedłużenia nawet do 36 miesięcy (Na terenie całej UE)
Pakiet Assistance 24/7 (Na terenie całej UE)
Samochód zastępczy na czas ewentualnej naprawy
Oferta ubezpieczeniowa na warunkach dealerskich
Umożliwiamy oględziny bez względu na porę dnia i warunki pogodowe - w ogrzewanym pomieszczeniu z
oświetleniem
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 wgłądu 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
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Pakiet Zimowy (Fotele przednie ogrzewane, Podgrzewana szyba
przednia (w miejscu piór wycieraczek)), Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli z
regulacją wysokości, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Światła przeciwmgielne, Zamek centralny z
pilotem, Światła do jazdy dziennej, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył,
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylne
oparcie składane, dzielone, REF - system rozdziału sił hamowania, Tapicerka materiałowa, Szyby
barwione, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Podłokietniki w drzwiach przednich
zintegrowane z uchwytami drzwi, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Pasy bezpieczeństwa przednie z
napinaczami i ogranicznikami napięcia, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane,
Oświetlenie bagażnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie pasażera, Kierownica skórzana,
3-ramienna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lampki do czytania w konsoli sufitowej z
przodu, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna ze sterowaniem
elektronicznym, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Immobilizer,
Instalacja radiowa, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją
wysokości, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Chromowane
listwy podokienne, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Felgi aluminiowe 15 Harvey
z ogumieniem 185/65, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczne włączanie świateł w przypadku
nagłego hamowania, Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, AFU
- system wspomagania hamowania, ABS, WIP Bluetooth (Radio CD/MP3, USB, AUX, sterowanie w
kierownicy, zestaw głośnomówiący, wyśw. mono.C-)

Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Kupiony w ASO w Polsce, Pojazd regularnie serwisowany, Możliwość
rezerwacji / faktura VAT
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany PREMIUM:
Roczna Gwarancja Umowna
Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra
Opieka Peugeot Assitance
Specjalna Oferta Ubezpieczeniowa
Specjalna Oferta Finansowania Zakupu
Wymiana w 30 Dni
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

