NISSAN Micra VISIA

31 500 PLN
Zapytaj o promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.

Nadwozie:

auta miejskie, 5 drzwi

Kolor nadwozia:

niebieski

Silnik:

benzynowy

Rocznik:

2017

Moc:

80 [KM]

Przebieg:

89122 km

Pojemność:

1198 [cm3]

Numer oferty:

AU07073

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo:

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy
ABS
Sygnalizacja niezapiętych pasów

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem przez dzieci
ASR
Dojazdowe koło zapasowe

Kolumna kierownicy – załamująca się przy
zderzeniu czołowym
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
Immobilizer

Nadwozie:

15" stalowe felgi z kołpakami

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

Podgrzewana tylna szyba
Klimatyzacja manualna
Składana tylna kanapa dzielona w proporcji
60/40

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Komputer pokładowy
Tapicerka materiałowa
Gniazdo 12V

Wspomaganie układu kierowniczego
Radio fabryczne

Centralny zamek sterowany pilotem
Gniazdo AUX

Lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie
Wnętrze:

Tapicerka welurowa
Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu
Technologia:

Radioodtwarzacz CD
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Gniazdo USB

DODATKOWE INFORMACJE:
** Miejsce ekspozycji **
Autopunkt Pewne Używane
Obornicka 125
62-002 Suchy Las
Na miejscu dysonujemy dużym, oświetlonym pomieszczeniem do obejrzenia samochodu wraz z podnośnikiem , a nasze biuro znajduje się w salonie OPEL Westmotor.
Zakup samochodu w sieci salonów AUTOPUNKT PEWNE UŻYWANE to DOBRY WYBÓR. Mamy na to niezbite dowody:

www.blog.pgd.pl

Autopunkt Poznań, Suchy Las
ul. Obornicka 125, tel.:61 610 47 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.

NISSAN Micra VISIA

• Samochody są sprawdzone i pewne.
Każdy samochód z naszej oferty przechodzi szczegółową kontrolę techniczną przed wystawieniem do sprzedaży.
Samochód może posiadać gwarancję producencką lub może zostać objęty pakietem ochrony serwisowej nawet na 2 lata bez limitu kilometrów. Wszystkie samochody
sprzedajemy w programie Sprawdzony-Niekręcony - otrzymujesz PISEMNĄ GWARANCJĘ PRZEBIEGU.
• Każda transakcja jest bezpieczna.
Samochody są naszą własnością, to my wystawiamy fakturę sprzedaży - nie płacisz podatku PCC, a w przypadku zakupu na firmę rozliczysz VAT (dotyczy faktury VAT23%).
• Wszystko załatwiasz w jednym miejscu.
W naszych salonach możesz sfinansować zakup w formie kredytu lub leasingu dopasowanego do Twoich potrzeb (nawet 100% wartości auta), skorzystać z atrakcyjnych ofert
ubezpieczenia oraz pozostawić w rozliczeniu aktualnie użytkowany samochód.
• Jesteśmy sprzedawcą, godnym zaufania.
Należymy do grupy Holding 1 - dużej polskiej firmy, działającej nieprzerwanie od 1989 roku oraz notowanej w rankingu 500 największych firm RP. Posiadamy aż 10 oddziałów w
Polsce. Działając pod marką Pewne Używane oraz AUTOPUNKT PEWNE UŻYWANE sprzedaliśmy już 35000 samochodów, zdobywając w latach 2012 oraz 2016 nagrodę
„Najlepszy dealer aut używanych”.
Zapraszamy do salonów AUTOPUNKT PEWNE UŻYWANE. Będzie nam miło Ci pomóc!

www.blog.pgd.pl

Autopunkt Poznań, Suchy Las
ul. Obornicka 125, tel.:61 610 47 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.

