2.0 4x4 - Z Niemiec - Opłacona !!! - 2001-Klima !!!
Marka

Toyota

Wersja

II (2000-2005)

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji
VIN

24 900 PLN
2005

JTEYH20V200014237

Pojemność skokowa

1998

Skrzynia

Manualna

Liczba miejsc

5

Opcja kolor

Model

RAV4

Typ nadwozia

SUV

Stan

Używane

Przebieg

130000

Kolor

Srebrny

Moc
Napęd

150
4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba drzwi

5

metallic

607529849 / 607 529 849
roycar.pl@wp.pl
JACEK WITKOWSKI
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alufelgi

Hak/Zaczep

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

--- RAV 4 - 4x4 - 2.0 Benzyna --- Opłacona
Uwzględniając obecną sytuację,na życzenie dowozimy auto pod wskazany adres,
Możliwość zakupu każdego auta po serwisie ,wymiana oleju, rozrządu itp.. Tak by kupujący nie musiał się nigdzie fatygować po zakupie. Wszystko do uzgodnienia
telefonicznie.
Robimy video nagranie przed ewentualną decyzją o zakupie tak by kupujący nie musiał
ruszać się z domu. Niczego nie ukrywamy !!! Pełna przejrzystość transakcji !!!
Zawieziemy auto po wymianie oleju, filtrów i po OZONOWANIU !!! Zdezynfekowane i czyste !!!
Jesteśmy transparentną i legalnie działającą firmą, wszystkie nasze auta wystawiamy pod własnym szyldem i na swoim placu,nie pod galerią handlową czy w innym
ładnym miejscu. Pełna przejrzystość transakcji !!!
KONTAKT 607 529 849
Rav 4 - silnik 2.0 benzyna - Pracuje idealnie cicho i równo !!!
Zawieszenie sztywne i niewybite
Napędy sprawne 100%
Wnętrze zadbane i czyste
Auto niezniszczone, niepordzewiałe - Gotowa do eksploatacji !!!
Klima,elektryka i cała reszta sprawne
Zapraszam na oględziny i jazde próbną
KONTAKT 607 529 849
-------------------------------------------------------------Cena za auto już opłacone lub zarejestrowane z kompletem dokumentów
Pozostaje tylko wizyta w wydziale komunikacji - bez zbędnego biegania po urzędach
Możemy również dostarczyć auto pod dom !!!
Zajmujemy się motoryzacją od ponad 20-stu lat !!!
Długoletnie doświadczenie pozwala nam na wybór najlepszych egzemplarzy
Sprowadzamy auta ze sprawdzonych źródeł co daję gwarancję na to iż nasze samochody
to wyselekcjonowane sztuki a nie przypadkowo napotkane ,,OKAZJE" !!!
Posiadamy własny warsztat co pozwala nam na weryfikację każdego samochodu
tak by kupujący odjechał autem zadowolony !!!
Naszą największą satysfakcją są powracający klienci !!!

Serdecznie zapraszamy do oglądania oraz na jazdę próbną.
Godziny otwarcia
Pon - Pt 8 - 18
Sob - Nd 9 - 15
W celu oględzin w Niedzielę preferowany kontakt telefoniczny !!!
Samochód do obejrzenia w miejscowości PRZYSUCHA trasa nr.12
Przybliżone odległości od większych miast:
- Warszawa 110km
- Łódź 110km
- Radom 40km
- Kielce 70km
- Piotrków Tryb. 70km
- Katowice 220km
- Wrocław 300
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia aktualności ogłoszenia !!!
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnym warsztacie lub serwisie
Możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu !!!
Możliwość kredytu !!!
więcej aut na naszej stronie: https://www.roycar.pl/

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.
Firma ROYCAR zastrzega sobie prawo do drobnych pomyłek w ogłoszeniu w szczególności pozycji wyposażenia.
Zakaz kopiowania, powielania oraz udostępniania niniejszego ogłoszenia bez zgody firmy ROYCAR

