PEUGEOT EXPERT 1,6 BHDI 85KW L3 COMBI ZÁRUKA

> Technické údaje
Najeto:

138200 km

Rok:

2017

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

VAN

Objem:

1560 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

85 kW

Barva:

bílá

Počet dveří:

4

Počet míst k
sezení:

8

Převodovka:

manuální převodovka

> Výbava
bluetooth, hands free, originál autorádio, palubní počítač, repro, USB 4x airbag, ABS, airbag řidiče, centrál
dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, isofix, parkovací asistent, parkovací kamera, parkovací senzory zadní,
protiprokluzový systém kol (ASR) el. přední okna, zadní stěrač záruka 6 rychlostních stupňů, filtr pevných částic,
plní 'EURO VI', pohon 4x2, tempomat pevná střecha klimatizace, nastavitelný volant, posilovač řízení mlhovky,
venkovní teploměr imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, První majitel, Koupeno v CZ
První majitel, Úvěr možný, S pečetí jakosti Citroën Select a roční zárukou od společnosti CarGarantie v ceně!
Možný odpočet DPH. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku
ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku..

> Prodejce:

COLOR CARS, SPOL. S R.O.
Adresa: DRÁSOV 95, DRÁSOV, 26101
Web: http://www.dealer.citroen.cz/colorcars

Cena: 429 000 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

PROGRAM PREMIUM
PREMIUM - Vozidla v tomto programu jsou maximálně 2 roky stará a mají najeto do 60 000 km
Výhody pro zákazníky:
Záruka Citroën na 12 měsíců zdarma s možností prodloužení až na 60 měsíců
Asisteční služba Citroën k dispozici 24hodin denně
Ověření původu vozidla
Protokol o technickém stavu
Kontrola vozidla po 12 měsících nebo 10.000 km zdarma
Okamžitá testovací jízda
Výkup stávajícího vozidla protiúčtem
Zvýhodněné financování a pojištění

Tato část internetových stránek Citroën slouží zejména autorizovaným prodejcům Citroën v České
republice k prezentaci vozů značky Citroën určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek
nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových
stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v
této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu
zvoleného uživatelem k prohlédnutí.

