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Volkswagen Golf Variant
Life 2.0 TDI 115 KM
manualna, 6-biegowa
Nowy

Sprzedawca
Salon
samochodów
osobowych
Volkswagen

77 400 70
61 zapytaj

mobile

Charakterysty
ka spalania

ROK
2020
MOC
115 KM
P RZ EB IE G
8 KM
NAD WOZIE
KOMBI
P OJ.
2.0

cykl miejski

- l/100km

cykl
pozamiejski

- l/100km

TY P SIL NIKA
BENZYNA

cykl mieszany

- l/100km

KO LO R
SREBRNY "REFLEX" METALIK

emisja CO2

- g/km
kupiony w Polsce bezwypadkowy nowy z salonu stan idealny

Gwarancja
24 miesięcy

118 990 112 990 PLN
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna

Numer oferty

679002

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj
pochodzenia

Polska

ESP
ASR (kontrola
trakcji)

Pierwsza
rejestracja

ABS

elektryczne
szyby

kupiony w
Polsce

elektryczne
lusterka

bezwypadkowy

wspomaganie
kierownicy
komputer
alarm

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

immobilizer
czujnik
deszczu
czujniki
parkowania
kierownica
wielofunkcyjna
podgrzewane
fotele
tempomat
bluetooth
system StartStop
czujniki
parkowania
przód
światła LED
czujnik
zmierzchu
elektrochromat
yczne lusterko
wsteczne
elektryczne
szyby tylne
przyciemniane
szyby
relingi
dachowe
poduszka
powietrzna
kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszki

nowy z salonu
stan idealny

boczne
przednie
poduszki
boczne tylnie
kurtyny
powietrzne
radio
fabryczne
gniazdo USB
MP3
isoﬁx

Opis dodatkowy
Volskwagen Lellek Opole – Autoryzowany Dealer Volkswagen
Jako pierwsi w Polsce oferujemy usługi Product Menagera Door-ToDoor
- Ponad 150 samochodów dostępnych od ręki!
- Przyjmujemy w rozliczeniu samochody wszystkich marek.
- Samochód dostępny w Ofercie Volkswagen Financial Services
- Pomagamy w formalnościach związanych z ﬁnansowaniem
samochodu – kredyt, leasing, najem.
- Większość formalności jesteśmy w stanie przeprowadzić online.
Klient zjawia się w salonie po odbiór samochodu.
- Bardzo sprawnie odpowiadamy na zapytania naszych Klientów.
Posiadamy w ofercie samochody fabrycznie nowe, jak również auta
demonstracyjne z niewielkim przebiegiem.
SAMOCHÓD DOSTĘPNY OD RĘKI !
Dostępny w różnych kolorach*
Zapytaj o możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu oraz o
rabat dla wybranych grup zawodowych i ﬁrm !*
* Szczegóły i dostępność u Doradcy Handlowego
Elementy wyposażenia dodatkowego:
- Srebrny "Reﬂex" metalik
- Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane
- Pakiet Czujnik deszczu
- System nawigacji satelitarnej Discover Media z usługą Streaming &
Internet
- Autoalarm
- Pakiet Zimowy
KT: 679002

Możliwość przedłużenia fabrycznej gwarancji producenta do 5 lat /
150.000 km przebiegu
Możliwość wykupienia Pakietu przeglądów serwisowych 4 lata / 60.000
km przebiegu lub 4 lata / 120.000 km .
Samochód dostępny
Załączono zdjęcia poglądowe.
Twoje Centrum Oszczędności.
Koszt samochodu to nie tylko kwota zakupu, lecz również koszty
użytkowania na przestrzeni lat. Prawdziwa cena auta zależy od
kosztów paliwa, ubezpieczenia, przeglądów i części eksploatacyjnych
oraz od utraty jego wartości z upływem lat.
Volkswagen w Twojej ﬁrmie
to realna oszczędność każdego dnia
Oszczędzasz na paliwie, dzięki ekonomicznym silnikom.
Oszczędzasz na przeglądach, nabywając je w pakiecie.
Oszczędzasz na naprawach, mogą być wykonane w ramach ochrony
pogwarancyjnej.
Zyskujesz na ﬁnansowaniu, dzięki niskiej miesięcznej racie.
Zyskujesz na kontroli wydatków, dzięki stałym przewidywalnym
kosztom.
Zyskujesz przy sprzedaży, bo nawet po latach Twój Volkswagen
“trzyma cenę”.
Volkswageny tracą na wartości mniej niż auta innych marek, są też od
lat najczęściej wyszukiwane przez użytkowników serwisu OTOMOTO.

* ZDJĘCIA POGLĄDOWE!!!!
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.

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.

