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Skoda Rapid 1.4 TDI 90
KM Ambition Gwarancja
Lellek LIFT
Używany
Das WeltAuto.

ROK
2018

Sprzedawca

MOC
90 KM

Jerzy Kapusta

775401143
zapytaj

mobile

605 606
791

P RZ EB IE G
108 300 KM
NAD WOZIE
HATCHBACK
P OJ.
1.4
TY P SIL NIKA
DIESEL
KO LO R
BIAŁY METALIK

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

kupiony w Polsce serwisowany w aso bezwypadkowy książka
serwisowa I właściciel kupiony w salonie stan idealny właściciel
niepalący

43 900 PLN
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna
poduszki 6

Numer oferty

WI640HC

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj

Polska

ABS

pochodzenia

ESP

VIN

TMBEF6NH3J
4550471

Pierwsza
rejestracja

15-05-2018

ASR (kontrola
trakcji)
klimatyzacja
manualna
elektryczne
szyby
elektryczne
lusterka

kupiony w
Polsce
serwisowany w
aso
bezwypadkowy

wspomaganie
kierownicy

książka
serwisowa

komputer

I właściciel

alarm

kupiony w
salonie

immobilizer
centralny
zamek
światła
przeciwmgieln
e
czujniki
parkowania
kierownica
wielofunkcyjna
bluetooth
system StartStop
elektryczne
szyby tylne
światła do
jazdy dziennej
ﬁltr cząstek
stałych
poduszka
powietrzna
kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszki
boczne
przednie
kurtyny

stan idealny
właściciel
niepalący

powietrzne
radio
fabryczne
gniazdo AUX
gniazdo SD
gniazdo USB

Opis dodatkowy
Skoda Rapid 1.4 TDI 90 KM Ambition
Rok produkcji: 2018
Data I rejestracji: 2018-05-15
Przebieg: 105 300 km
Nr Rej.: WI640HC
nr nadwozia: TMBEF6NH3J4550471
Samochód z Polskiego salonu, zarejestrowany, możliwa jazda testowa,
serwisowany, bezwypadkowy.
Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą ds. sprzedaży, który
udzieli pełnej informacji na temat prezentowanego samochodu.
Jerzy Kapusta kom. 605606791
Robert Brandt kom 605151523

Samochód sprzedajemy w programie Das WeltAuto, co oznacza, że
został szczegółowo sprawdzony poprzez przegląd 117 punktów oceny
stanu technicznego w naszym ASO. Kupując go, otrzymujesz certyﬁkat
jakości oraz 12 - miesięczną gwarancję Das WeltAuto. O dodatkowych
korzyściach Das WeltAuto możesz przeczytać w dolnej części
ogłoszenia:
Korzyści Das WeltAuto:
1) Wyselekcjonowane samochody
2) Sprawdzony przebieg i pochodzenie
3) Sprawdzony stan techniczny
4) Profesjonalne przygotowanie auta
5) Jazda próbna
6) Gwarancja
7) Dedykowane opcje ﬁnansowania
8) Samochód w rozliczeniu
9) Prawo do wymiany
10) Personalizacja pojazdu
11) Gwarancja mobilności
Zagwarantujemy najbardziej korzystne dla Ciebie rozwiązania

ﬁnansowe. Dobierzemy ich rodzaj dostosowany do Twoich potrzeb.
Jako klient Das WeltAuto masz dostęp do atrakcyjnych form
ﬁnansowania oraz ubezpieczeń oferowanych przez Volkswagen Bank.
W sytuacji, w której jesteś zainteresowany nabyciem nowszego auta,
możesz oddać stary samochód w rozliczeniu. Zaproponujemy za niego
korzystną cenę i zagwarantujemy, że traﬁ w dobre ręce.
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.

