Nissan Navara

Nissan Navara

Nissan Navara 38000 NETTO, OPONY COOPER, RATY

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
38000 z?
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Zadaj pytanie o produkt

Szczegó?y produktu
Dodatkowe informacje
Cechy zewn?trzne:

hak
Specjalny:

homologacja na ci??arowy
Bezpiecze?stwo:

ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada skrzyni biegów, ESP, blokada dyferencja?u
Komfort:

4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele
Historia:

bezwypadkowy
Opis pojazdu

NISSAN NAVARA bardzo mocny wielozadaniowy samochód, sztywna rama do??czane nap?dy, reduktor i blokada mostu oraz spora paka i
?adowno?? czyni? z tego auta prawdziw? ci??arow? terenówk?, a na dodatek auto ma ?adn? sylwetk? i jest presti?owe tak wi?c po pracy mo?na
?mia?o jecha? w miasto.
Silnik 2.5 DCI nissanowski nie renówki, jest niesamowicie dynamiczny do tego 6 biegowa skrzynia biegów i na autostradzie 160 km/h to pestka.
Auto posiada min.
-KLIMATYZACJ?
-EL. SZYBY
-CENTRALNY ZAMEK
-GRZANE FOTELE
-WSPOMAGANIE
-NAP?D 4X4
-REDUKTOR
-BLOKADA MOSTU
-ABS
-4 X AIRBAG
-HAK I UCI?G 3t
-DWA ORYGINALNE KLUCZYKI
Podana cena jest cen? bez podatku vat , na auto wystawiam pe?n? faktur? vat, cena z vat 46700 z?
Na tym og?oszeniu auto na profesjonalnych oponach terenowych DISCOVER STT COOPER w rozmiarze 285/75R16 , mog? sprzeda? na tych
albo na alu z bardziej szosowymi oponami widocznych na ostatnim zdj?ciu, lub za dodatkow? op?at? z dwoma kompletami.
Auto posiada homologacj? ci??arow? i mo?na w pe?ni odlicza? vat od paliwa, cz??ci i napraw
Auto op?acone i zarejestrowane, kupuj?cy zwolniony z op?aty skarbowej !!!
Mo?liwo?? zakupienia auta na raty lub LEASING na dogodnych warunkach i w krótkim czasie !!!
RATY !!! KREDYT !!! RATY !!! KREDYT !!! RATY !!! KREDYT !!! LEASING !!!
Mo?liwo?? pozostawienia swojego auta w rozliczeniu !!!
Mo?liwo?? sprawdzenia auta na dowolnej stacji !!!
Udost?pniam profesjonalny czujnik lakieru, mo?na sobie samemu sprawdzi? ka?de
auto na moim placu !!!
Dla zainteresowanych wi?cej zdj?? na e-mail.
Rzeszów tel. 502 330 410
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