HYUNDAI I40 SEDAN (LIMUZYNA) 1.7CRDI 115KM F-VAT
OPONY GWAR SALON PL
43 008 PLN netto,

52 900 PLN brutto, 10 009 EUR netto, 12 311 EUR brutto

DANE KONTAKTOWE
RAFAŁ, STRZYŻEWSKI, Tel.: 22 499-56-68, 501-615-700, EUROSAMOCHODY.PL, 04-987, Warszawa, ul.
Wał Miedzieszyński 117

DANE POJAZDU
Marka : Hyundai
Model : i40
Wersja : 1.7Crdi 115KM F-vat Opony gwar salon Nadwozie : sedan (limuzyna)
PL
Silnik :1.7 136 KM
Paliwo : diesel
Rok produkcji : 2013
Przebieg : 92 000 km
Liczba drzwi : 4
Liczba miejsc : 5
Kolor : srebrny
VIN :

WYPOSAŻENIE
ABS, automat. hamulec postojowy, automatyczne światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki
parkowania - przód, czujniki parkowania - tył, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 6 szt., poduszka pow.
kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, uchwyt ISOFIX, światła do jazdy
dziennej, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby
przednie, elektryczne szyby tylne, elektrycznie ustawiane fotele, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja:
automatyczna 2-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka
boczne, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana
kierownica, tempomat, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, autoalarm, bluetooth, centralny

zamek, elektroniczny wtrysk, gniazdo USB, immobiliser, komputer pokładowy, reflektory halogenowe,
wyjście aux, zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, gwarancja, książka serwisowa, możliwa zamiana, serwisowany w ASO, stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
W niedziele handlowe zapraszamy w godzinach 10.00-15.00 , w niedzielę wolne od handlu zapraszamy w
godzinach 11.00-14.00 ( w tych dniach jazda próbna tylko dla klientów zdecydowanych na zakup ) .
*Możliwość dostarczenia pojazdu pod wskazany adres*
+Możliwość przygotowania przedzakupowej prezentacji auta w formie VIDEO+
ZADZWOŃ TERAZ!!!
Rafał 501 615 700
Tomasz 512 345 150
Seweryn 570 009 008
Piotr 501 087 038
Marek 500 130 727
Marcin 505 416 300
WITAMY W NAJWIĘKSZYM W POLSCE SALONIE SAMOCHODÓW UŻYWANYCH.
PEŁNA OFERTA OKOŁO 500 AUT NA EUROSAMOCHODY.PL
SUPER PROMOCJA
GWARANCJA TECHNICZNA NA 12 MIESIĘCY lub KOMPLET OPON ZIMOWYCH lub LETNICH (do wyczerpania
zapasów, możliwość rozszerzenia gwarancji do 36 miesięcy)
* 500 AUT Z GWARANCJĄ w jednym miejscu - różne marki, modele, wersje wyposażenia,
* Sprawdzone pochodzenie pojazdów
* Bezwypadkowe
* Gwarancja przebiegu
* Gwarancja pełnej historii serwisowej
* Samochody od I właściciela
* dla klientów zamiejscowych rezerwacja auta do czasu przyjazdu
* udzielamy 12-miesięcznej gwarancji technicznej, możliwość przedłużenia do 36-miesięcy
(bez limitu kilometrów, ważna na terenie całej Polski + assistance- darmowe holowanie, potwierdzenie
certyfikatem)
Kupującemu oferujemy:
1. Jazdę próbną.
2. Bezpłatny przegląd przedsprzedażowy obejmujący:
* kontrolę amortyzatorów
* hamulców
* podwozia samochodu
* pomiar geometrii
* diagnoza komputerowa
* pomiar grubości powłoki lakierniczej
3. Możliwość sprawdzenia przed zakupem w serwisie lub stacji diagnostycznej lub za pośrednictwem
niezależnego rzeczoznawcy na zlecenie kupującego (dla klientów zamiejscowych bez konieczności
przyjazdu).
Wszystkie nasze samochody posiadają komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania bądź
przerejestrowania samochodu.

Przyjmujemy auta w rozliczeniu (bez ograniczeń wiekowych).
Zajmujemy się sprzedażą detaliczną oraz hurtową (zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy
również z branży i instytucje)
Kupujący otrzymuje fakturę VAT 23% (nie ponosi opłaty PCC w wysokości 2%)
Kredyt, leasing bez zaświadczeń, niskie wpłaty własne oraz szybka obsługa na miejscu.
Szukasz pewnego używanego auta?
Tylko u nas sprawdzone samochody z polskich salonów
To nie komis to salon aut używanych z wieloletnim doświadczeniem
Więcej informacji na eurosamochody.pl
ZADZWOŃ TERAZ!!!
Rafał 501 615 700
Tomasz 512 345 150
Piotr 501 087 038
Marek 500 130 727
Marcin 505 416 300
"Niniejsze ogłoszenia są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia." Zapis ten
został zamieszczony ze względu na możliwość niezamierzonych pomyłek. Jeżeli zauważysz nieścisłość
napisz do nas.
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