Renault Captur I (2013-2019)
BENZYNA, AUTOMAT, KLIMATYZACJA, ALU, GWARANCJA!
44 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.2

Moc silnika
120 KM

Przebieg
82 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
VF12R401E522607
81

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dcdd

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

automatyczne światła

hamowania
blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 4 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

Maciej Pasiut

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

58-400 Kamienna Góra,
ul. CZADRÓW 143

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory halogenowe

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

DANE KONTAKTOWE

tel: 606 148 738, 660 709 007
email: automaciek@onet.pl

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
WITAM
DO SPRZEDANIA POSIADAMY RENO CAPTUR Z 2015r, AUTO OD PIERWSZEGO
WŁAŚCICIELA ,KTÓRY WYKONYWAŁ WSZYSTKIE PRZEGLĄDY W ASO RENAULT.

AUTO W 100% BEZWYPADKOWE,

PODANA CENA SAMOCHODU Z OPŁATAMI!!!
MOŻLIWOŚĆ ATRAKCYJNEGO LEASINGU LUB KREDYTU.
KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z 2% OPŁATY SKARBOWEJ

Bezwypadkowy, wszystkie szyby oryginalne,
Serwisowany regularnie według zaleceń w ASO,
Pełna dokumentacja, książka serwisowa, instrukcje,
Stan techniczny bez zastrzeżeń, auto sprawdzone pod względem technicznym.

WYPOSAŻENIE

-Oświetlenie lamp do jazdy dziennej Full led Technologi,
-Tempomat,
-Otwieranie bez kluczykowe,
-Odpalanie start stop,,
-Klimatyzacja,
-Przednie i boczne poduszki powietrzne,
-Aluminiowe Felgi 16''
-Kierownica wielofunkcyjna,
-Klimatyzowany schowek,
-Zestaw bluetooth do telefonu,
-Radio CD,
-ABS,ESP
-4xElektryczne szyby,
-Elektryczne lusterka,
-Centralny zamek,
-Alarm,
-Złącze AUX i USB,
-Komputer pokładowy,
-Uchwyty ISOFIX,
-Automatyczny włącznik świateł,

JEŻELI SZUKACIE PAŃSTWO SAMOCHODU POCHODZĄCEGO OD PIERWSZEGO
WŁAŚCICIELA, BEZWYPADKOWEGO GDZIE JEST W PEŁNI UDOKUMENTOWANA JEGO
HISTORIA I PRZEBIEG TO SERDECZNIE ZAPRASZAM. OFERTA TA SKIEROWANA JEST
NAWET DLA TYCH NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW KTÓRZY CENIĄ SOBIE
CZAS I PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO SPRAWY.

Istnieje możliwość sprawdzenia całej historii pojazdu w ASO

Wnętrze samochodu jest czyste i zadbane.

Jeżeli poszukujesz takiego lub innego samochodu skontaktuj się z nami.

Oferujemy najtańszy kredyt na rynku.
Posiadamy bezpośrednie umowy z bankami.

Zdjęcia samochodu są aktualne, naszego autorstwa.

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny, przygotujemy wówczas auto do
oględzin w bardzo komfortowych warunkach.

LOKALIZACJA:
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MIEJSCOWOŚĆ KAMIENNA GÓRA - CZADRÓW
POMIĘDZY WAŁBRZYCHEM A JELENIĄ GÓRĄ

GWARANCJA!

Możliwość udzielenia 3 miesięcznej pisemnej gwarancji w cenie auta!
Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy.

Gwarancja „VIP-GWARANT SERVICE ; obejmuje:

- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- mechanizmy różnicowe,
- wały napędowe,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- komputer główny silnika,

- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- zawieszenie hydro-pneumatyczne,
- paski rozrządu,
- łańcuchy rozrządu,
- koła zamachowe dwumasowe,
- turbosprężarki,
- diagnostykę komputerową,
- Auto Assistance - transport do warsztatu w razie awarii
Gwarancja działa na terenie Całej Polski, Naprawa i wszystkie części w okresie
gwarancji usuwane będą bezpłatnie.

GWARANCJA!!

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym.
Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru
ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie
właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży.

wykonane przez AKoL.pl
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