HYUNDAI i30 Classic Plus

59 900 PLN
Zapytaj o promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.

Nadwozie:

hatchback, 5 drzwi

Kolor nadwozia:

czarny metaliczny

Silnik:

benzynowy

Rocznik:

2019

Moc:

140 [KM]

Przebieg:

30169 km

Pojemność:

1353 [cm3]

Numer oferty:

AU07185

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo:

Poduszka powietrzna pasażera
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
ESP
Tempomat
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu

Przednie, czołowe poduszki powietrzne
(kierowcy i pasażera)
Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy
ABS
Immobilizer

Poduszka powietrzna kierowcy
Kurtynowe poduszki powietrzne
System ISOFIX
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ASR
Sygnalizacja niezapiętych pasów

Nadwozie:

Lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie

Światła do jazdy dziennej

Wnętrze:

Tapicerka welurowa

Podgrzewana tylna szyba

Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu i z tyłu
Tapicerka materiałowa

Klimatyzacja manualna
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Filtr przeciwpyłkowy

Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu
Komputer pokładowy
Podłokietnik kierowcy
Gniazdo 12V

Centralny zamek sterowany pilotem
Czujnik zmierzchu
System Start/Stop
Gniazdo AUX

Radioodtwarzacz CD / MP3
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Przycisk Start/Stop
Gniazdo USB

Technologia:

Wspomaganie układu kierowniczego
Sterowanie systemem audio przyciskami na
kierownicy
Radio fabryczne

DODATKOWE INFORMACJE:
** Jesteśmy profesjonalnym dealerem samochodów używanych, wchodzącym w skład Holding1, który istnieje na rynku motoryzacyjnym już 28 lat **
Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na stronie internetowejKupujący w naszym salonie zyskuje:

www.blog.pgd.pl

Autopunkt Katowice, Siemianowicka
Siemianowicka 52C, tel.:32 797 86 68
Nota prawna
Dane zawarte w niniejszej propozycji handlowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu
cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia oraz specyfikacji samochodu następuje w pisemnej umowie sprzedaży/zamówienia samochodu.
Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszej propozycji handlowej mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia
i tapicerki. Niniejsza propozycja handlowa oraz wszelkie załączniki z nią związane są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne
(akcesoryjne), dodatkowo płatne. Warunki oferty maja charakter orientacyjny i mogą zostać zmienione w momencie uaktualnienia cen lub warunków promocji.

HYUNDAI i30 Classic Plus

- Przejrzystość stanu technicznego – każdy samochód przechodzi przegląd przedsprzedażny.
- Bezpieczeństwo transakcji – sprzedajemy samochody, których jesteśmy właścicielami. Pojazdy
pochodzą wyłącznie z pewnych źródeł, w których zaopatrujemy się od wielu lat,
- Na sprzedawane przez nas samochody proponujemy rozszerzone PAKIETY OCHRONY SERWISOWEJ w różnych wariantach, nawet do 24 miesięcy,
Proponujemy Państwu atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oraz dogodne warunki finansowania poprzez kredyt lub leasing.
Do zakupionych u nas samochodów wystawiamy fakturę VAT 23%. Kupujący nie płaci opłaty
skarbowej 2%. Przy zakupie na firmę istnieje możliwość odliczenia 50% lub 100% podatku.
**Miejsce ekspozycji**
**40-301 Katowice ul. Siemianowicka 52c**
** GPS 50° 16' 55.275" N, 19° 3' 23.3774" E**
Salon czynny: Pn-Pt od 9:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 14:00.
Przed wizytą uprzejmie prosimy o potwierdzenie aktualności oferty.

www.blog.pgd.pl
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