Volvo V40 II (2012-)
R-Design, T4, AUTOMAT, FULL, PANORAMA, GWARANCJA!
85 900 PLN brutto
Wersja
II (2012-)

Rok produkcji
2018

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
149 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
niebieski

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1f53w

DANE KONTAKTOWE

ABS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

boczna poduszka pow. kierowcy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

dynamiczne światła doświetlające zakręty

kamera cofania

kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu kontrola trakcji (ASR)
poduszek: 10 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

Maciej Pasiut

poduszka pow. pasów bezpieczeństwa z tyłu

poduszki pow. boczne - przód

58-400 Kamienna Góra,
ul. CZADRÓW 142

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. czolowe - tyl

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

fotele sportowe

kierownica sportowa

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

lusterka boczne składane elektrycznie

ogrzewanie postojowe

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

podłokietniki - tył

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system start-stop

szyberdach: szklany nieotwierany

wspomaganie kierownicy

Android Auto

Apple CarPlay

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

dostęp do internetu

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

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

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie drogi do domu

przyciemniane tylne szyby

reflektory adaptacyjne

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zintegrowany hotspot WiFi

cyfrowy kluczyk

keyless Go

felgi: aluminiowe 17

opony: letnie

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
WITAM PAŃSTWA
POSIADAM DO SPRZEDANIA ŚWIEŻO SPROWADZONE VOLVO V400 Z 2018r

SILNIK: NIEZAWODNA JEDNOSTKA BENZYNOWA T4 O MOCY 190 PS.

SERWISOWANY DO KOŃCA – KSIĄŻKA SERWISOWA ORAZ HISTORIA SERWISU

AUTO NIE BYŁO EKSPLOATOWANE NA NASZYCH DROGACH.

VOLVO NIE WYMAGA WKŁADU FINANSOWEGO.

KOMPLET KLUCZY

AUTO W 100% BEZWYPADKOWE,

WYPOSAŻENIE:
- LAMPY FULL LED TECH,
- PANORAMICZNY DACH,
- BI-XENONY SKRĘTNE,
- VIRTUAL COCKPIT,
- SKÓRZANE FOTELE
- PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE 3-STOPNIOWO
- BEZ KLUCZYKOWE ODPALANIE,
- NAWIGACJA VOLVO ( PL MENU ) NOWA NAVi 3D VOLVO + WWW
- INTERNET * MY CALL * SOS

- KLiMATYZACJA AUTOMATYCZNA CLiMATRONiC 2-STREFOWY
- PARCTRONIC Z WIZUALIZACJĄ PRZÓD I TYŁ
- KAMERA,
- AKTYWNE ZAGŁÓWKI FOTELI PRZEDNICH
- ASYSTENT JAZDY POD GÓRĘ
- KOMPUTER POKŁADOWY
- KAMERA DROGOWA CiTY&SAFETY
- SYSTEM Ochrony Pieszych
- Ogranicznik Prędkości
- Kierownica Multifunkcyjna Skórzana
- USB + PORT AUX / + INTERFACE
- Assist Parking System
- Volvo Parking System
- Licht Pakiet
- Pakiet CUP-HOLER Schowki Na napoje
- Fotochromatycznke Kryształowe Lusterko Wsteczne
- Asystent Wspomagania Czujności Kierowcy *DRiVE ALERT*
- Wysokiej Klasy Nagłosnienie VOLVO *HiFi PREMiUM SOUND DOLBY PROLOGIC*
- Podgrzewane Lusterka
- EL. Reg Lusterka
- EL. Składane Lusterka
- BLUETOOTH + VOICE funk. INTELiGENTNEGO TELEFONU
- ALU-FELGI Volvo 17* R- Design!!!
- Atermiczne Szyby Fabrycznie ,
- Centralny Zamek Sterowany Pilotem Smart Volvo
- Abs
- Asr
- Esp
- 10x AiR-BAG
- Licht Pakiet Ambiente LED
- Immobiliser
- Sensor Deszczu

- Sensor Zmierzchu,
- Czarna podsufitka,
- Zderzaki + dyfuzory R-Design!!!
- Kierownica, Deska, Progi, Lotka R-Design!!!
- Itp...

Jak do tej pory VOLVO poruszał się wyłącznie po zagranicznych drogach, dzięki
czemu jest utrzymany
w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym.

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.

WYSTAWIAM FAKTURĘ VAT – MARŻA
KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ
SAMOCHÓD ZAREJESTROWANY W KRAJU!!!

GWARANCJA!
Możliwość udzielenia 3 miesięcznej pisemnej gwarancji
Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy.

Program VIP GWARANT SERWIS; to usługa serwisowa polegająca na naprawie aut
używanych sprzedawanych przez naszych partnerów (w komisach
samochodowych).

Naprawiamy sprzedane przez Ciebie pojazdy w okresie 3 lub 12 miesięcy od
momentu jego zakupu (w zależności od wariantu). Pokrywamy koszty naprawy,
obejmujące zarówno koszt części zamiennych, jak też robocizny.

Gwarantujemy sprawne i solidne usuwanie awarii.
Każdy Twój Klient może liczyć na indywidualne podejście do jego problemu.
Profesjonalne serwisy naprawcze
Pojazdy naszych klientów naprawiane są w największych sieciach serwisowych w

Polsce gwarantujących najwyższy standard świadczonych usług (łącznie ponad 600
warsztatów). Oferujemy holowanie do serwisu oraz samochód zastępczy na czas
naprawy.

W zależności od wybranego wariantu nasza usługa może obejmować:
Jednostka napędowa - silnik,
Skrzynie biegów manualne,
Skrzynie biegów automatyczne,
Koła dwumasowe,
Mechanizmy różnicowe,
Paski rozrządu,
Obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej,
Wały napędowe.
Drążki skrętne,
Łączniki stabilizatora,
Sprężyny śrubowe,
Amortyzatory,
Łożysko amortyzatora,
Końcówki drążków kierowniczych.
GWARANCJA!!! GWARANCJA !!! 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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