ŠKODA KODIAQ SUV F-VAT,SALON
POLSKA,GWARANCJA,AUTOMAT,PANORAMA,KAMERA
COFANIA
89 350 PLN netto,

109 900 PLN brutto, 19 058 EUR netto, 23 441 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 : Škoda
Wersja : bez wersji
Silnik :2.0 150 KM
Rok produkcji : 2017
Liczba drzwi : 5
Kolor : granatowy

Model : Kodiaq
Nadwozie : SUV
Paliwo : diesel
Przebieg : 59 000 km
Liczba miejsc : 5
VIN : TMBJJ9NS8J8010200

WYPOSAŻENIE
ABS, automat. hamulec postojowy, automatyczne światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujnik deszczu,
czujnik martwego pola, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania - tył, kamera cofania, kontrola
trakcji (ASR), poduszek: 6 szt., poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy, poduszka pow. kierowcy,
poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył, poduszki pow.
kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do
jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby
przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa,
podgrzewana tylna szyba, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica,

tempomat, wspomaganie kierownicy, autoalarm, bluetooth, centralny zamek, gniazdo SD, gniazdo USB,
immobiliser, komputer pokładowy, wyjście aux, zestaw głośnomówiący

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

OPIS POJAZDU
---- DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU !!! :) -------- NA ŻYCZENIE PREZENTACJA VIDEO ---WITAMY W JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH SALONÓW AUT UŻYWANYCH W POLSCE
Pełna oferta na e u r o s a m o c h o d y . p l

KONTAKT
RAFAŁ 501 615 700
TOMASZ 512 345 150
MARCIN 505 416 300
SEWERYN 570 009 008
MAREK 500 130 727

GODZINY OTWARCIA
· poniedziałek 09:00-17:30
· wtorek 09:00-17:30
· środa 09:00-20:00
· czwartek 09:00-17:30
· piątek 09:00-17:30
· sobota 09:00-15:30
· niedziela 11.00-14.00 ( w tych dniach jazda próbna tylko dla klientów zdecydowanych na zakup )

OFEROWANE AUTA POSIADAJĄ
- GWARANCJĘ BEZWYPADKOWOŚCI
- GWARANCJĘ POCHODZENIA ( I właściciel )
- GWARANCJĘ TECHNICZNĄ (Możliwość przedłużenia do 36 m-cy obejmująca kwotę do 15000zł
realizowaną w całym kraju.)
- GWARANCJE PRZEBIEGU ( potwierdzenie historią , książką serwisową oraz zapisem na fakturze )
- KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ (2% wartości auta )
- MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU (przyjmujemy w rozliczeniu również nieruchomości
działki,mieszkania,domy,lokale użytkowe grunty położone nad jeziorem , morzem ,w górach apartamenty
wakacyjne itp.)

- SKUPUJEMY WSZYSTKIE AUTA ZA GOTÓWKĘ (również nieruchomości )

KUPUJĄCEMU OFERUJEMY
- JAZDĘ PRÓBNĄ
- BEZPŁATNY PRZEGLĄD PRZEDZAKUPOWY
- KOMFORTOWE POMIESZCZENIE Z PODNOŚNIKIEM
- MIERNIK POWŁOKI LAKIERNICZEJ
- KOMPUTER
- MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA PREZENTACJI Video
- MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI AUTA W IMIENIU KLIENTA
- MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA AUTA POD WSKAZANY ADRES
- 7 dni NA WYMIANĘ AUTA
- Oświetlony plac
- Jesteśmy właścicielem sprzedawanych aut
We speak: German, Russian, English.
Wir verkaufen für den Export, wir helfen, Formalitäten zu erledigen
мы продаем на экспорт, помогаем завершить формальности
we sell for export, we help to complete formalities

PŁATNOŚĆ
- GOTÓWKA
- PRZELEW BANKOWY
- KARTA PŁATNICZA
- PŁATNOŚCI MIESZANE

FINANSOWANIE
LEASING ( Jesteśmy autoryzowanym dostawca wszystkich firm leasingowych, procedura uproszczona od
0% pierwszej wpłaty)
KREDYT ( Bez wpłaty własnej , maksymalny okres kredytowania 9 lat , możliwość odbioru auta w 2h po

wcześniejszym kontakcie )

GWARANCJA
- BEZPŁATNE NAPRAWY GWARANCYJNE ( Do wykorzystania 15.000zł )
- REALIZACJA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ( około 700 Serwisów )
- SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
-OKRES GWARANCJI OD 6-36 MIESIĘCY
- APLIKACJA NA SMARTPHON

We speak: German, Russian, English.
Wir verkaufen für den Export, wir helfen, Formalitäten zu erledigen
мы продаем на экспорт, помогаем завершить формальности
we sell for export, we help to complete formalities

"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.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
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