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VW Touareg R-line 149 900 PLN
Marka Volkswagen
Typ nadwozia SUV
Importowany Tak
Przebieg 58000
Pojemność skokowa 2967
Skrzynia Automatyczna
Kraj pochodzenia Niemcy
Pierwszy właściciel Tak
Serwisowany w ASO Tak
Liczba drzwi 5

Model Touareg
Typ paliwa Diesel
Rok produkcji 2016
Kolor Czarny
Moc 262
Napęd 4x4 (dołączany automatycznie)
Zarejestrowany w Polska
Bezwypadkowy Tak
Liczba miejsc 5
Metalik Tak

Interfejs Bluetooth Radio Zestaw głośnomówiący Gniazdo USB
System nawigacji satelitarnej System nagłośnienia Ekran dotykowy Sterowanie funkcjami pojazdu z...
Klimatyzacja automatyczna Tapicerka skórzana Podgrzewany fotel kierowcy Podgrzewany fotel pasażera
Regul. elektr. podparcia lędźw... Podłokietniki - przód Podłokietniki - tył Kierownica skórzana
Kierownica ze sterowaniem radi... Kierownica wielofunkcyjna Dźwignia zmiany biegów wykończ... Cyfrowy kluczyk
Keyless Go Uruchamianie silnika bez użyci... Automatyczna kontrola ogrzewan... Czujnik deszczu
Elektryczne szyby przednie Elektryczne szyby tylne Przyciemniane tylne szyby Aktywny tempomat
Lampy bi-ksenonowe Kontrola odległości z przodu (... Kontrola odległości z tyłu (pr... Lusterka boczne ustawiane elek...
Podgrzewane lusterka boczne Lusterka boczne składane elekt... Asystent hamowania - Brake Ass... Kontrola trakcji
Automatyczna kontrola zjazdu z... Wspomaganie ruszania pod górę-... System rozpoznawania znaków dr... Asystent świateł drogowych
Oświetlenie adaptacyjne Czujnik zmierzchu Spryskiwacze reflektorów Światła do jazdy dziennej
Światła do jazdy dziennej diod... Lampy przeciwmgielne Lampy przeciwmgielne w technol... Oświetlenie drogi do domu
Oświetlenie wnętrza LED System Start/Stop Elektroniczna kontrola ciśnien... Wspomaganie kierownicy
Felgi aluminiowe 18 Opony zimowe Elektroniczna regul. charakter... Zawieszenie regulowane
Zawieszenie powietrzne ABS ESP Aktywny asystent hamowania awa...

Roycar to firma z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej.
Dzięki naszej wiedzy oferujemy Państwu najwyższą jakość usług.
Wszystkie nasze auta posiadają udokumentowaną historię i przebiegi, niezbędne przeglądy oraz serwisy.
Stawiamy na jakość i zadowolenie klienta!

! ! ! UWAGA ! ! ! TEL. Do właściciela nr.tel 691 050 555

Na sprzedaż VW Touareg 3.0 TDi R-line tylko 58tyś km.

Nr. Vin: WVGZZZ7PZGD034180

 Auto w perfekcyjnym stanie po dużym serwisie. Zostały wymienione materiały eksploatacyjne olej, filtry, klocki, serwis klimatyzacji, itp. Jest to naprawdę zadbany
egzemplarz.

Pojazd bezwypadkowy na bieżąco serwisowany..

Zadbane wnętrze auta bez żadnych oznak zużycia

Zawieszenie sztywne auto prowadzi się pewnie.

Jeśli zdecydujesz się na zakup tego samochodu możemy dostarczyć go pod wskazany adres.
Możemy nagrać film lub wysłać szczegółowe zdjęcia auta.
Więcej zdjęć na naszej stronie.
www.Roycar.pl

Możliwość zakupu w formie leasingu lub kredytu ratalnego.

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 300km

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 509180367 / 535644688 - w celu potwierdzenia aktualności ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieścisłości 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.
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