NISSAN Micra VISIA

22 900 PLN
Zapytaj o promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.

Nadwozie:

auta miejskie, 5 drzwi

Kolor nadwozia:

inny kolor metaliczny

Silnik:

benzynowy

Rocznik:

2012

Moc:

80 [KM]

Przebieg:

67020 km

Pojemność:

1198 [cm3]

Numer oferty:

VUI00547

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo:

Przednie, czołowe poduszki powietrzne
(kierowcy i pasażera)

Przednie, boczne poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy

Regulacja położenia kolumny kierownicy
Immobilizer

ESP
System kontroli cisnienia w oponach

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
System ISOFIX
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem przez dzieci
ABS
Dojazdowe koło zapasowe

Nadwozie:

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

Wnętrze:

Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu
Tapicerka materiałowa
Zestaw naprawczy

Klimatyzacja manualna
Podłokietnik kierowcy
Filtr przeciwpyłkowy

Komputer pokładowy
Kierownica pokryta skórą
Gniazdo 12V

Centralny zamek sterowany pilotem
Czujnik ciśnienia w oponach
Radio fabryczne

Radioodtwarzacz CD / MP3
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Gniazdo AUX

Technologia:

Wspomaganie układu kierowniczego
Sterowanie systemem audio przyciskami na
kierownicy
Gniazdo USB

DODATKOWE INFORMACJE:
* Samochód jest własnością GRUPY PGD - największego dealera samochodów w Polsce
* AUTORYZOWANE SERWiSY I SALONY SPRZEDAŻY MAREK: Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Seat, Suzuki
* Stan techniczny każdego oferowanego samochodu weryfikujemy w naszym autoryzowanym serwisie znajdującym się w Centrum Motoryzacyjnym w Dąbrowie Górniczej
* Dysponujemy profesjonalnym miernikiem grubości lakieru.Badania powłoki lakierniczej dokonujemy w obecności klienta
* Do każdego samochodu oferujemy zakup pakietu gwarancyjnego
* Oferujemy szeroki wachlarz ofert finansowania zakupu pojazdu poprzez kredyt lub leasing - do 100% wartości samochodu
* Dysponujemy szeroką ofertą pakietowych dealerskich ubezpieczeń komunikacyjnych
* Możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu.Centrum Motoryzacyjne w Dąbrowie Górniczej
* Samochody używane - pewneuzywane.pl - Salon/Serwis: Nissan, Suzuki i Mitsubishi

Autopunkt Dąbrowa Górnicza
ul. Sobieskiego 10, tel.:123 000 002

www.blog.pgd.pl

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.

NISSAN Micra VISIA

Zapraszamy do naszego salonu w godzinach *Pn - Pt: 9-18 *Sob: 9-14
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