Zabrze: 32 276 19 86 ☎
Bytom: 32 387 29 39 ☎

Dacia Duster Comfort faza 2 Tce
100 LPG

Cena: 72 200

zł

Parametry techniczne
Stan

Nowy

Marka pojazdu

Dacia

Model pojazdu

Duster

Lokalizacja

Bytom

Wersja
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Kolor

Opis samochodu

Comfort faza 2 Tce
100 LPG
2021
10 km
999 cm3
Benzyna+LPG
100 KM
Niebieski

Typ nadwozia

SUV

Proponuję do sprzedaży Dacię DUSTER fazy 2 - samochód
po liftingu - w wersji COMFORT z silnikiem Tce 100 KM w
salonie DACIA Grupa Dąbrowscy Sp. z o.o. Bytom.

Bezkolizyjny

Tak

Samochód do zamówienia.

Skrzynia biegów

Napęd

Na przednie koła
Manualna

Pojazd posiada następujący poziom wyposażenia:
-ABS + system wspomagania nagłego hamowania AFU
-ESC system kontroli toru jazdy + system wspomagania
ruszania pod górę
-poduszki czołowe ,boczne oraz poduszki kurtynowe
-klimatyzację manualną
-Pakiet Media Nav Plus
-Pakiet Comfort Plus
-felgi aluminiowe 16''
-nową, chromowaną osłonę wlotu do chłodnicy oraz
czarne obudowy lusterek
-elektryczne szyby przednie
-czujniki parkowania tylne
-halogeny przeciwmgłowe
-światła do jazdy dziennej i mijania LED wraz z czujnikiem
zmierzchu
-elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
-centralny zamek zdalnie sterowany
-fotel kierowcy regulowany na wysokość
-kolumnę kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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-zestaw naprawczy
-halogeny przeciwmgłowe
-system Start/Stop
Gwarancja na samochód: 3 lata/100.000 km z
możliwością wydłużenia w przypadku ﬁnansowania
Finansowanie:
Kredyt / leasing
Każda inna opcja ﬁnansowania dopasowywana
indywidualnie do Państwa potrzeb.
Zapraszam na jazdę testową!
Kontakt bezpośredni:
TOMASZ DROŻNY tel.607 457 444
tdrozny(małpka)dabrowscy.pl
PIOTR PIECUCH tel.728 402 564
ppiecuch ( małpka ) dabrowscy.pl
Zapraszam do salonu! Do zobaczenia!

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Piotr Piecuch
Sprzedawca Samochodów Dacia
tel. 728 402 564
email: ppiecuch@dabrowscy.pl

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.

2/2

