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

Renault Master Furgon L3H2 dCi
180KM

Cena: 93 900

zł 118 040 zł

Parametry techniczne
Stan
Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

Master

Lokalizacja

Zabrze

Wersja
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Kolor

Opis samochodu

Nowy

Typ nadwozia

Wyposażenie:

Bezkolizyjny

• ABS ESC
• Poduszka powietrzna kierowcy
• Zdalnie sterowany centralny zamek
• Elektrycznie sterowane szyby z włącznikiem
impulsowym po stronie kierowcy
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
boczne
• Wspomaganie układu kierowniczego
• Komputer pokładowy
• Pakiet schowków
• Klimatyzacja manualna
• Fabryczny odtwarzacz CD MP3 z regulacją przy
kierownicy i wyświetlaczem, Bluetooth, USB
• Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia
i regulacją lędźwiową z podłokietnikiem
• Kierownica regulowana
• Światła do jazdy dziennej LED
• Czujnik światła i deszczu
• Lusterko Wide View

Napęd
Skrzynia biegów

Furgon L3H2 dCi
180KM
2021
10 km
2 299 cm3
Diesel
180 KM
Biały
Minivan
Tak
Na przednie koła
Manualna

Dodatkowe opcje
Pakiet Control 2 :
- regulator ogranicznik prędkości

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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- czujniki wspomagające parkowanie tyłem
- światła przeciwmgłowe
- zbiornik paliwa 105l

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Tomasz Siwek
Szef Sprzedaży Renault Pro+
tel. 609 510 205
email: tsiwek@dabrowscy.pl
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