Opłacona stan B. dobry

20 900 PLN
Marka
Wersja
Typ paliwa
Rok produkcji
Kolor
Pojemność skokowa
Skrzynia
Kraj pochodzenia

Audi
B7 (2004-2007)
Diesel
2006
Niebieski
1900
Manualna
Niemcy

Liczba miejsc

5

Metalik

Model

A4

Typ nadwozia

Sedan

Stan

Używane

Przebieg

180000

VAT marża

Tak

Moc

116

Napęd

Na przednie koła

Zarejestrowany w

Niemcy

Liczba drzwi

5

Tak

501658443 / 603655694
...
romcarbp.pl www.romcarbp.pl
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Czujniki parkowania tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Nawigacja GPS

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne tylne

Światła przeciwmgielne

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Cena po opłatach koszt rejestracji 256 zł
Stan wizualny bardzo dobry brak rys oraz korozji
Wnetrze czyste nie zniszczone
Silnik pracuje równo niema wycieków ma moc
Zawieszenie oraz hamulce w bardzo dobrym stanie
WSZYSTKIE SAMOCHODY ZAKUPIONE W NASZYM KOMISIE ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY SKARBOWEJ.
Wystawiamy fakture Vat-marza.
Możliwość kredytowania aut na miejscu
Mozliwosc sprawdzenia auta w wybranej stacji diagnostycznej.
AUTO KOMIS ROMCAR Zaprasza:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00-17:00
SOBOTA 9:00-14:00
tel. 501-658-443
Nasza firma działa już od wielu lat w branży motoryzacyjnej. Zajmujemy się skupem sprzedażą samochodów oraz pośrednictwem w ich nabyciu. Wieloletnia działalność na
rynku motoryzacyjnym, pozwoliła nam nawiązać relacje biznesowe z wieloma kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki temu w przypadku braku oferty w naszych
zasobach, możemy pomóc znaleźć poszukiwany pojazd w kraju i zagranicą.
Ceny podane przy ogłoszeniach poszczególnych pojazdów mają charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Wystawione pojazdy nie zawsze są naszą własnością oraz niejednokrotnie nie została wszczęta procedura pośrednictwa w ich sprzedaży przez naszą firmę. Wynika to z
tego, iż nasz "Portal Ogłoszeniowy" służy również do reklamowania sprzedaży pojazdów obcych, klientów prywatnych oraz naszych kontrahentów krajowych i
zagranicznych.

