SUZUKI Vitara Premium

79 900 PLN
Zapytaj o promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.

Nadwozie:

suv, 5 drzwi

Kolor nadwozia:

czerwony

Silnik:

benzynowy

Rocznik:

2018

Moc:

120 [KM]

Przebieg:

7630 km

Pojemność:

1600 [cm3]

Numer oferty:

HU17029

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo:

Przednie, czołowe poduszki powietrzne
(kierowcy i pasażera)

Przednie, boczne poduszki powietrzne
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

System ISOFIX

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem przez dzieci
Tempomat

ABS

Kurtynowe poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
Immobilizer

Nadwozie:

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie

Elektrycznie regulowane szyby boczne z
przodu i z tyłu
Podłokietnik kierowcy

Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Kierownica pokryta skórą

Wspomaganie układu kierowniczego

Centralny zamek sterowany pilotem

Sterowanie systemem audio przyciskami na
kierownicy

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Radio fabryczne

Felgi aluminiowe
Wnętrze:

Podgrzewana tylna szyba
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i
pasażera
Technologia:

DODATKOWE INFORMACJE:
Sprzedajemy tylko pewne samochody używane,
stan techniczny weryfikujemy w naszym autoryzowanym serwisie
Ford / Nissan / Suzuki / Hyundai / Seat
Możliwość zakupu dodatkowej gwarancji :
Wariant STANDARD
Wariant COMFORT
Finansowanie - Możliwość finansowania pojazdu poprzez kredyt lub leasing
Ubezpieczenia - Pakiety dealerskie ubezpieczeń komunikacyjnych
Zapraszamy do salonu!
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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.

SUZUKI Vitara Premium

Niniejsza oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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