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Volkswagen Nowy Caddy
5 Maxi 7-os. 2,0TDI 122
KM, oferta specjalna,
5letnia gwarancja,
produkcja2021
Nowy

ROK
2021
MOC
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P RZ EB IE G
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NAD WOZIE
PRZESZKLONY
P OJ.
2.0

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

TY P SIL NIKA
DIESEL
KO LO R
SREBRNY METALIK
kupiony w Polsce bezwypadkowy nowy z salonu

130 070 114 950 PLN netto
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj

Polska

klimatyzacja
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ABS
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komputer
halogeny

Opis dodatkowy
Samochód objęty 5 letnią gwarancją (z limitem 150 tys. km) +
ubezpieczenie komunikacyjne na pierwszy rok za 1,9%
Wyposażenie standardowe :
- klimatyzacja półautomatyczna Climatic
- radio "Composition Audio" 6,5 cala - kolorowe, Bluetooth
- tempomat + ogranicznik prędkości
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Front Assist + automatyczny system hamowania awaryjnego
- Lane Assist - systent utrzymania pasa ruchu
Wyposażenie dodatkowe zawarte w cenie pojazdu :
- wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy)
- czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
- zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
- centralny zamek z systemem Keyless Start oraz Keyless Locking
- klapa tylna z elektrycznym wspomaganiem domykania
- drzwi boczne przesuwne z prawej i lewej strony z elektrycznym
wspomaganiem domykania
- szyby przyciemniane w przedziale pasażersko-ładunkowym
- lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane
- alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru
wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Side Assist
- pakiet Light&Vision
- kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- konsola środkowa z regulowanym podłokietnikiem oraz 3 uchwytami
do napojów
- fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości
- klimatyzacja automatyczna Climatronic
- dwa gniazdka USB typu C w konsoli centralnej, dwa gniazdka typu C
w przestrzeni pasażerskiej
- asystent świateł drogowych Light Assist
- reﬂektory tylne LED
- oświetlenie LED do czytania w przestrzeni pasażerskiej oraz lampka
LED przy tylnej klapie

- App-Connect
- radio Composition 8,25" z kolorowym, dotykowym ekranem, 6
głośników
- reﬂektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
- światła przeciwmgielne LED

Cena katalogowa : 130 070,-zł netto

Samochód magazynowy (907849)

Nota prawna
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

