Nr oferty: 996
Crossland X Enjoy 5-drzwiowy 1.2 Turbo 81 kW / 110 KM Start/Stop (MT6)
Cena: 65 900 zł
Cena katalogowa: 81 500 zł

Skrzynia biegów: MANUALNA

Kolor: Pomaranczowy - Amber

Rok produkcji: 2019

Data pierwszej rejestracji: 2019-05-27

Przebieg: 6100 km

Paliwo: BENZYNA

Sprzedajemy na Fakturę VAT 23%, więc nie płacisz podatku od czynności cywilno prawnych!
Pełne

wsparcie oraz oraz ochrona serwisowa po zakupie, możliwość

2+3) .Dopasowane

rozszerzenia Gwarancji do okresu nawet 5 lat (FlexCare

formy finanoswania z niską ratą leasingową lub kredytową, zakup na

"abonament" z wpłatą 0% lub

wynajem, dodatkowe opcje to warianty 50%/50%, 3x33% orz 4x25%
Wyposażenie standardowe:
ABS
ESP - stabilizacja toru jazdy
Czujnik ciśnienia w oponach
Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
Poduszki powietrzne boczne z przodu
Poduszki powietrzne kurtynowe
Wspomaganie ruszania pod górę
Czujnik światła
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
Klimatyzacja manualna
Nawiew na tył
Skórzana kierownica
Sterowanie radiem w kole kierownicy
Radio, wejście AUX, USB, Bluetooth, wyświetlacz 7"
Instalacja radiowa, 6 głośników
Przednia kamera - ostrzeganie przed niezamierzonym zjazdem z pasa ruchu i rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
Gniazdo 12V
1 kluczyk składany
Wyświetlacz segmentowy między zegarami
Komputer pokładowy
Tempomat
Przednie światła LED do jazdy dziennej
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne
Lakierowane klamki i lusterka w kolorze nadwozia
Listwa okienna czarna
Tylna kanapa dzielona 60/40
Wyposażenie dodatkowe w cenie oferty:
Lakier metalik Pomarańczowy AMBER
Koło zapasowe dojazdowe
Intellink 4.0 Multimedia 7" Wyświetlacz
Obsługa Android Auto (Navi, media, telefon, wiadomości głosowe, Asystent Google - obsługa za pomocą głosu)
Obsługa Apple MyCar wraz nawigacją w smartfonie
Pakiet dobrej widoczności:
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
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Czujnik deszczu
Lampki do czytania z tyłu
Lusterko wewnętrzne światłoczułe
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem
Zapraszamy po promocyjne pakiety ubezpieczeń! Szanowny Kliencie przed przyjazdem upewnij się telefonicznie, że auto czeka na
Twoją wizytę.Niniejsze

ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w

Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za

ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane lusterka

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo USB

Immobiliser

Isofix

Kamera cofania

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

LED

MP3

Podgrzewane lusterka boczne

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne przednie

Radio fabryczne

Relingi dachowe

System Start-Stop

Światła do jazdy dziennej

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy
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myśl art. 66, §1. Kodeksu

