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

Cena: 81 500

Acura CL Renault Traﬁc Furgon
L2H1 dCi 120

zł 93 900 zł

Parametry techniczne
Stan

Nowy

Marka pojazdu

Acura

Model pojazdu

CL

Lokalizacja
Wersja
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Kolor

Opis samochodu

Typ nadwozia

Wyposażenie:

Bezkolizyjny

System kontroli toru jazdy ESC z Extended Grip
Poduszka powietrzna kierowcy
Radioodbiornik z wbud. wyśw., z pilotem pod kierownicą,
Bluetooth, USB.
Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym
po stronie kierowcy
Światła do jazdy dziennej z żarówką halogenową
Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości,
podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem
Kanapa typu „biuro”: ze schowkiem i wnęką na notebook,
54-litrowy sch. pod siedziskiem
Lusterko View
Wyświetlacz komunikatów w języku polskim
Deska rozdzielcza z zamykanym schowkiem, elementami
chromowanymi i ozdobnymi obramowaniami nawiewów
Pełna, nieprzeszklona przegroda części ładunkowej, z
klapą po stronie pasażera.
Kołpaki ozdobne Maxi
Stalowe obręcze kół 16''
Ściany boczne w części tylnej nieprzeszklone
Zderzaki dwukolorowe, lusterka i listwy ochronne w
kolorze czarnym
Tylne drzwi nieprzeszklone otwierane pod kątem 180o
Drzwi prawe odsuwane przeszklone z szybą stałą

Napęd
Skrzynia biegów

Zabrze
Renault Traﬁc Furgon
L2H1 dCi 120
2021
10 km
1 997 cm3
Diesel
120 KM
Biały
Minivan
Tak
Na przednie koła
Manualna

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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Drzwi lewe odsuwane przeszklone z szybą stałą
Szyby o wysokiej zdolności ﬁltrującej
Rygiel blokady drzwi tylnych lewych.
Punkty mocujące ładunek.
światła FULL LED
światła do jazdy dziennej LED
Wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy
wysokości ścianki w przestrzeni ładunkowej.
Wyposażenie dodatkowe:
Pakiet Control
- czujnik cofania
- regulator/ogranicznik prędkości ( tempomat )
Pakiet Vision
- światła przeciwmgielne
- czujnik świateł i deszczu
Pakiet załadunek
- zabudowa podłogi w przestrzeni ładunkowej

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Andrzej Andruszkiewicz
Sprzedawca Samochodów Renault Pro+
tel. 725 230 430
email: aandruszkiewicz@dabrowscy.pl
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