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

Dacia Sandero Comfort Tce ECO-G
100

Cena: 64 900

zł

Parametry techniczne
Stan

Nowy

Marka pojazdu

Dacia

Model pojazdu

Sandero

Lokalizacja
Wersja
Generacja
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc

Opis samochodu

Bytom
Comfort Tce ECO-G
100
NAJNOWSZA
2022
10 km
999 cm3
Benzyna+LPG
100 KM

Liczba drzwi

Zapraszam do kupna najnowszego modelu - Daci
Sandero w wersji Comfort z silnikiem 1.0 Tce 100 z LPG i
manualną skrzynią.

Kolor

Auto do zamówienia!

Bezkolizyjny

Typ nadwozia

5
Niebieski
Auta miejskie
Tak

Liczba miejsc

Poziom wyposażenia prezentowanego auta :

Faktura VAT

- ABS i wspomaganie hamowania awaryjnego

Napęd

- System automatycznego nagłego hamowania AEBS

Skrzynia biegów

5
Tak
Na przednie koła
Manualna

- ESP+HSA ( wspomaganie ruszania pod górę )
- Funkcja połączenia alarmowego eCall,
- Ogranicznik prędkości,
- Komputer pokładowy,
- Czołowa poduszka kierowcy
- Czołowa poduszka powietrzna pasażera
- Boczne poduszki powietrzne
- Kurtynowe poduszki powietrzne
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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- Klimatyzacja manualna
- System wspomagania parkowania tyłem
- Światła LED do jazdy dziennej oraz światła mijania,
- Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka,
- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego,
- Elektryczne szyby przednie,
- Pełna regulacja fotela kierowcy i kierownicy w dwóch
płaszczyznach,
Gwarancja na samochód : 3 lata lub 100.000 km możliwość przedłużenia gwarancji z wykupieniem
przeglądów okresowych w połączeniu z ﬁnansowaniem
przez bank ﬁrmowy Daci - RCI
Finansowanie
Kredyt 50/50
Kredyt Ulgowy
Leasing od 102%
Każda inna opcja ﬁnansowa dostosowana do Państwa
potrzeb !
Zapraszamy na jazdy testowe!!
Kontakt bezpośredni:
TOMASZ DROŻNY tel. 607- 457-444
tdrozny@dabrowscy.pl
PIOTR PIECUCH tel.728402564
ppiecuch ( małpka ) dabrowscy.pl
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi
zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 k.c.); nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
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ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Tomasz Drożny
Sprzedawca Samochodów Dacia
tel. 607457444
email: tdrozny@dabrowscy.pl
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