LELLEK
https://portal.lellek.pl/lel/komis/auto36113,Volkswagen.html
2022-01-21, 22:00

Volkswagen Passat 2,0
TDI 190KM Comfortline
Navi ACC Lellek Używane
Używany
Das WeltAuto.

ROK
2017
MOC
190 KM

Sprzedawca

P RZ EB IE G
148 358 KM
NAD WOZIE
SEDAN
P OJ.
2.0
TY P SIL NIKA
DIESEL
KO LO R
GRANATOWY
Zygmunt
Czajka

+48 77 400
70 22
zapytaj

mobile

+48 667
000 627

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

85 500 PLN faktura VAT
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna
poduszki 6
ABS

Numer oferty

GD069NP

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj
pochodzenia

Polska

ESP
ASR (kontrola
trakcji)
klimatyzacja
automatyczna
xenony
elektryczne
szyby

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

elektryczne
lusterka
wspomaganie
kierownicy
komputer
immobilizer
centralny
zamek
nawigacja
satelitarna
światła
przeciwmgieln
e
czujniki
parkowania
kierownica
wielofunkcyjna
bluetooth
system StartStop
czujniki
parkowania
przód
światła LED
czujnik
zmierzchu
tempomat
aktywny
ogranicznik
prędkości
elektrochromat
yczne lustarka
boczne
elektrochromat
yczne lusterko

VIN

WVWZZZ3CZ
HE198037

Pierwsza
rejestracja

02-06-2017

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

wsteczne
elektryczne
szyby tylne
elektrycznie
ustawiane
fotele
światła do
jazdy dziennej
poduszka
powietrzna
kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszki
boczne tylnie
kurtyny
powietrzne
radio
fabryczne
CD
gniazdo AUX
gniazdo SD
gniazdo USB
MP3
isoﬁx

Opis dodatkowy
CENA PROMOCYJNA obowiązuje tylko w ﬁnansowaniu VW BANK / VW
LEASING.
CENA pojazdu dla płatności gotówka / ﬁnansowanie leasing inny niż
VW BANK - 89 500zł

SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH LELLEK OPOLE – DAS WELT AUTO
- Ponad 100 samochodów używanych 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,
- Większość formalności jesteśmy w stanie przeprowadzić online.
Klient zjawia się w salonie po odbiór samochodu.
- Bardzo sprawnie odpowiadamy na zapytania naszych Klientów.

Zapytaj o możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu.
* Szczegóły i dostępność u Doradcy Handlowego
Numer oferty: GD069NP
Dodatkowo:
Gwarancja Das WeltAuto. jest programem pokrycia kosztów napraw
dla aut używanych, kupionych w programie Das WeltAuto.
W ramach programu, zgodnie z zakresem wybranego wariantu, koszty
usunięcia awarii pokrywane są przez Zakład Ubezpieczeń.
W dniu zakupu samochodu nasi klienci otrzymują Pakiet Platynowy
Gwarancji Das Welt Auto na 12 miesięcy !
Zakres, obejmujący wszystkie elementy mechanicznie, elektryczne i
elektroniczne
zamontowane fabrycznie z wyłączeniem części, które wymagają
okresowej wymiany
oraz wybranych elementów wyposażenia typu: fotele, tapicerka,
szyby, uszczelki,
lampy.
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.

