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IVECO DAILY 35S13 MAXI 7-OSÓB
*BRYGADÓWKA* NOWY MODEL
GWARANCJA 1 ROK / SPRAWDŹ NAS /
DEALER ANGELS VANS CENTER JAROCIN
RATA LEASINGOWA JUŻ OD

CENA NETTO - FAKTURA VAT

1 203,58 PLN / M-C

84 900 PLN

Podstawowe informacje
Marka pojazdu:

Iveco

Model pojazdu:

Daily

Rok produkcji:

2016

Przebieg:

91000 km

Pojemność skokowa:

2300 cm³

Moc:

130 KM

Skrzynia biegów:

Manualna

VIN:

ZCFC1359005116779

Rodzaj paliwa:

Diesel

Typ:

Brygadówka

Kolor:

Biały

Możliwość finansowania:

tak

Faktura VAT:

tak

Leasing:

tak

Liczba miejsc:

7

Pierwsza rejestracja:

02.08.2016

Zarejestrowany w Polsce:

tak

Pierwszy właściciel:

tak

Bezwypadkowy:

tak

Serwisowany w ASO:

tak

Dopuszczalna ładowność:

1150 kg

Dopuszczalna masa
całkowita:

3500 kg

Wyposażenie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Wspomaganie kierownicy

Bluetooth

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Klimatyzacja automatyczna

ASR (kontrola trakcji)
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Opis
ANGELS VANS CENTER - idea i korzyści
Chcemy być fair, więc zanim coś u nas kupisz, wiedz co kupujesz.
Pojazd sprawdzony wg zaleceń producenta.
lista kontrolna z przeglądu technicznego
- - Nasza rodzinna firma jest laureatem prestiżowych nagród tytułów
GAZELI BIZNESU ( Dziennik Puls Biznesu ) za lata 2015,2016
oraz DIAMENTY 2017 MIESIĘCZNIKA FORBES - Uproszczona procedura leasingowa, wpłata 0%
TYLKO U NAS GWARANTOWANA JAKOŚĆ obsługi pozwoli Ci w spokoju zakupić auto do firmy !
--Jesteś z innego regionu kraju ?
Nie martw się ! Wybrane auto możemy dostarczyć do Ciebie.
--NOWA ZABUDOWA BRYGADOWA NA 7-MIEJSC ! ! !
Dziś w ofercie Iveco Daily 35S13 MAXI. Jednostka napędowa z turbosprężarką o zmiennej geometrii VGT gwarantuje wysoki moment obrotowy,
dynamikę oraz niskie spalanie do *10litrów.
Możliwy uciąg na haku 3500kg !
silnik bez AdBlue
Bogate wyposażenie dodatkowe BUISNESS + PAKIET TOP
Historia serwisowa potwierdzona przez bank oraz niezależnego rzeczoznawcę
Wzorowy stan techniczny, certyfikaty.
Pojazd do odbioru OD RĘKI.
Zapraszamy na jazdę próbną !
*Wcześniejsza rezerwacja do ustalenia ze sprzedawcą*
zaledwie 91tys.km oryginalnego przebiegu
nr vin ZCFC1359005116779
książka serwisowa
certyfikat wartości rzeczywistych drogomierza
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ostatni wpis przy stanie licznika 91.335km
z dnia 10/06/2020
data pierwszej rejestracji 02.08.2016
od dziś nie musisz już kupować nowego auta z salonu
NIE JESTEŚMY KOMISEM !
JAKO PIERWSI W POLSCE WPROWADZILIŚMY
SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI OFEROWANYCH POJAZDÓW
*REALNA GWARANCJA STANU TECHNICZNEGO*
o szczegóły zapytaj sprzedawcę
PRZY ZAKUPIE U NAS UNIKNIESZ TYPOWYCH PROBLEMÓW
ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM UŻYWANEGO POJAZDU
Z TZW.DRUGIEJ RĘKI !
bardzo poszukiwany obecnie nowy model
z m.in. climatronikiem,bluetooth,
oraz możliwym pełnym odliczeniem 23% podatku VAT ! ! !
dzięki swoim walorom gabarytowym
jest to idealna propozycja dla firm transportowych,
dostaw w dużych aglomeracjach miejskich,
handlu obwoźnego-targ etc.
bezwypadkowy
iveco daily 35S13 MAXI
wersja L4H2 BRYGADOWY
r.prod.2016
wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej :
dł.3,60 + wnęka 4,10 szer.1,75 wys.1,90m
całość zabezpieczona sklejką !
wzmocnione zawieszenie
rozstaw osi 4100cm
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ładowność 1150kg
najbardziej niezawodna jednostka napędowa
poj.2300cm3
moc 130km
EURO 5
skrzynia biegów 6
relatywnie niskie spalanie na trasie
na poziomie 8-10l/100km
przy bardzo dużej elastyczności ! ! !
homologacja na ciężarowy
decyzja kredytowa w 10 minut.
wszystkie formalności na miejscu.
takiej oferty nie znajdziesz !
jeden właściciel
kabina 7-miejsc
wyposażenie m.in.
klimatyzacja automatyczna
światła do jazdy dziennej
zestaw multimedialny
wielofunkcyjna kierownica
uchwyty na napoje
drzwi tylne na 270stopni
fabryczne radio cd ze wzmacniaczem
dodatkowy tylny stopień załadowczy
schowki nad głową przedni
pełen komputer pokładowy
centralny zamek ster.pilotem
elektryczne szyby
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elektryczne lusterka
podgrzewane lusterka
fotel kierowcy z reg.lędźwi
wskaźnik poziomu oleju
immobiliser
airbag
abs
etc.
pojazd zarejestrowany - ubezpieczony
możliwość sprawdzenia przed zakupem
w dowolnym Aso Iveco !
AUTO BEZ NAKŁADÓW !
GOTOWE DO DROGI !
faktura vat
KONTAKT
509-598-948 GERARD
509-598-951 ROBERT
nasz zespół chętnie odpowie na twoje pytania
w następujących językach:
polski,english,deutsch,russian,italian.
raty leasing gotówka
niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, paragraf 1. kodeksu cywilnego.
sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.
*naruszenie cudzych praw autorskich w postaci kopiowania w/w opisu lub jego części
sprowadzi na ciebie konsekwencje prawne*
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