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MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI
*AUTOMAT* KONTENER 8-PALET EURO6
TEMPOMAT BLUETOOTH CLIMATRONIC
EKRAN FABRYCZNY _GWARANCJA KM_
RATA LEASINGOWA JUŻ OD

CENA NETTO - FAKTURA VAT

1 104,18 PLN / M-C

77 900 PLN

Podstawowe informacje
Marka pojazdu:

Mercedes-Benz

Model pojazdu:

Sprinter

Rok produkcji:

2018

Przebieg:

110000 km

Pojemność skokowa:

2200 cm³

Moc:

140 KM

Skrzynia biegów:

Automatyczna

VIN:

WDB9061351N74678
6

Rodzaj paliwa:

Diesel

Typ:

Kontener

Kolor:

Biały

Możliwość finansowania:

tak

Faktura VAT:

tak

Leasing:

tak

Liczba miejsc:

3

Pierwsza rejestracja:

30.01.2018

Pierwszy właściciel:

tak

Bezwypadkowy:

tak

Serwisowany w ASO:

tak

Dopuszczalna ładowność:

1080 kg

Dopuszczalna masa
całkowita:

3500 kg

Wyposażenie
ABS

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Immobilizer

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Bluetooth

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Klimatyzacja automatyczna

ASR (kontrola trakcji)
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Opis
- - 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.
--Dziś w ofercie legendarny Mercedes Sprinter 314 CDI AUTOMAT
Stan wizualny oraz techniczny BDB !
Zawieszenie podwójnie wzmocnione 3500kg
BOGATE WYPOSAŻENIE DODATKOWE :
kolorowy ekran
bluetooth do telefonu
tempomat
i wiele więcej !
Historia serwisowa potwierdzona przez bank oraz niezależnego rzeczoznawcę.
Nowe zdjęcia już wkrótce / zdjęcia poglądowe
Zapraszamy na jazdę próbną !
*Wcześniejsza rezerwacja do ustalenia ze sprzedawcą*
zaledwie 110tys.km oryginalnego przebiegu
nr vin WDB9061351N746786
książka serwisowa
certyfikat wartości rzeczywistych drogomierza
ostatni wpis przy stanie licznika 110.787km
z dnia 26/10/2020
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data pierwszej rejestracji 30.01.2018
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 model
z m.in. klimatyzacją, bluetooth, mp3,
wzmocnionym tylnym zawieszeniem
oraz pełnym odliczeniem 23% podatku tzw. VAT-1a ! ! !
dzięki swoim walorom gabarytowym
jest to idealna propozycja dla firm transportowych,
dostaw w dużych aglomeracjach miejskich,
handlu obwoźnego-targ etc.
bezwypadkowy
Mercedes Sprinter
wersja KONTENER L4
r.prod.2018
wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej :
dł.4.27 szer.2,13 wys.2.15m
wzmocnione zawieszenie
ładowność 1080kg
dmc 3500kg
najbardziej popularna jednostka napędowa
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poj.2200cm3
moc 140km
EURO 6
automatyczna skrzynia biegów
relatywnie niskie spalanie na trasie
na poziomie 9-10l/100km
przy bardzo dużej elastyczności ! ! !
homologacja na ciężarowy
decyzja kredytowa w 10 minut.
wszystkie formalności na miejscu.
takiej oferty nie znajdziesz !
jeden właściciel
kabina 3-miejsca
wyposażenie m.in.
klimatyzacja automatyczna
zestaw głośnomówiący do tel. bluetooth
światła do jazdy dziennej
kontrola trakcji: ASR
fabryczne radio mp3 ze wzmacniaczem
ekran kolorowy
pełen komputer pokładowy
centralny zamek ster.pilotem
elektryczne szyby
elektryczne lusterka
podgrzewane lusterka
fotel kierowcy z reg.lędźwi
podłokietnik
wskaźnik poziomu oleju
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immobiliser
airbag
abs
etc.
gotowy do rejestracji - 256zł !
(badanie techniczne,tłumaczenia)
możliwość sprawdzenia przed zakupem
w dowolnym Aso Mercedes BENZ !
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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