Polski salon * Aktywny tempomat

75 900 PLN

Marka

Volkswagen

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2019

Kolor

Niebieski

Pojemność skokowa

1498

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

PO9VK24

Liczba miejsc

5

Termin badania technicznego

2024-07-14

Model

Golf

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

38700

VAT marża

Tak

Moc

130

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2019-07-12

Zarejestrowany w

Polska

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2023-09-01

612923017
makrocar2@onet.pl
MAKROCAR

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Kontrola trakcji

Asystent świateł drogowych

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Asystent hamowania awaryjnego ...

System hamowania awaryjnego dl...

System wykrywania zmęczenie k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Salon samochodów używanych P.H.U. MAKROCAR Marek Wesołek oferuje Państwu pojazd marki
Volkswagen Golf VII 1.5 TSI Comfortline
Data pierwszej rejestracji : 12-07-2019
Silnik benzyna 1.5 , moc 130 KM
Wyposażenie Comfortline
Wyposazenie:
Pakiet Chrom (1)
Listwa chromowana zderzaka przedniego
Elektron. Blokada mechanizmu różnicowego (EDS)
Elektron. Blokada mechanizmu różnicowego (XDS)
Elektron. Program stabilności (ESP)
System wspomagania jazdy: program stabilizacji przyczepy
System wspomagania jazdy: czujnik wykrywania senności
System wspomagania jazdy: System monitorowania otoczenia (Front Assist) z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
System wspomagania jazdy: funkcja awaryjnego hamowania w mieście
System wspomagania jazdy: wykrywanie pieszych
Tylne światła LED
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
System poduszek powietrznych chroniących głowę z przodu i z tyłu wraz z boczną poduszką powietrzną z przodu
Kratka chłodnicy czarna z listwą chromowaną poniżej
Kierownica (skórzana) z wielofunkcyjnym

Podłokietnik środkowy przedni
Silnik 1,5 litra - 96 kW 16V TSI ACT
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
Kontrola odległości parkowania (przód i tył)
Wspomaganie kierownicy elektromechaniczne i zależne od prędkości
System audio Composition Media (ekran dotykowy, radio/odtwarzacz CD, MP3, Bluetooth)
Interfejs multimedialny USB (iPhone/iPod)
Interfejs Bluetooth do telefonu komórkowego
System wspomagania jazdy: automatyczna regulacja odległości (ACC) z systemem monitorowania obszaru (przedni asystent)
System wspomagania jazdy: automatyczna kontrola odległości (ACC)
system ogranicznika prędkości
System wspomagania jazdy: System monitorowania otoczenia (Front Assist) z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
System wspomagania jazdy: funkcja awaryjnego hamowania w mieście
System wspomagania jazdy: wykrywanie pieszych
Podgrzewana szyba przednia (bezprzewodowa) i odbijająca podczerwień
Klimatyzacja Climatronic 2 strefy
Automatyczne przełączanie reflektorów (ALS) z funkcją oświetlenia do opuszczania domu/przychodzenia do domu
System wspomagania jazdy: regulacja świateł drogowych (Light Assist)
Reflektory LED
Automatyczna kontrola zasięgu reflektorów
doświetlanie zakrętów
System czyszczenia reflektorów (SRA)
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Wskaźnik poziomu wody w spryskiwaczu

P.H.U. MAKROCAR Marek Wesołek, firma istnieje od 1990 roku, posiadamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych.
Przedsiębiorstwo mieści się przy drodze nr 184 na wjeździe do Szamotuł, kilkadziesiąt metrów za tablicą miasta po lewej stronie.
Sprowadzamy na indywidualne zamówienie samochody z rynku niemieckiego z książką serwisową i aktualnymi TÜV, zapewniamy kompleksową obsługę oraz fachowe
doradztwo.
Umożliwiamy sprawdzenia pojazdu pod kątem technicznym na stacji diagnostycznej.
Oferujemy różne formy przeprowadzenia transakcji:
Gotówka * Zamiana * Wynajem długo i krótkoterminowy * Kredyt * Leasing
Dla wybranych pojazdów istnieje możliwość dokupienia pisemnej gwarancji DEFEND Car Protect(R). Okres ubezpieczenia od 6 do 36 miesięcy
Do każdego zakupionego auta w naszej firmie oferujemy atrakcyjny pakiet ubezpieczeń OC , AC , NNW i Assistance
Zapraszamy do współpracy.
Telefon 61 29 23 017 Tel. Kom. 601 704 862 FAX 61 29 32 098

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.
Nie popełnia błędu tylko ten kto nic nie robi - jeśli zauważysz nieścisłość, pomyłkę - nasz błąd - poinformuj nas - poprawimy ! ! !

