Volkswagen Crafter 2019
177KM Automat Diesel Furgon Krótki Blaszak
Stan: nowy

Moc pojazdu: 177 KM

Rocznik: 2019

Kolor: biały

Przebieg: 5km km

Skrzynia: automat

Pojemność: 1968 cm3

Paliwo: diesel

CECHY SZCZEGÓLNE:
 asystent bocznego wiatru

 wzmocnione stabilizatory

 kierownica wielofunkcyjna

 asystent ruszania ze wzniesienia

 tempomat elektroniczny
 Pakiet Light&Vision (czujnik deszczu i

zmierzchu)

 czujniki parkowania (przód+tył)

 światła przeciwmgielne przednie z funkcją

statycznego doświetlania za krętów
 komputer pokładowy

 zestaw głośniomówiący bluetooth

UWAGA !!!:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ SPECJALNY RABAT DLA KLIENTÓW PIGLON
WYPOSAŻENIE POJAZDU:
ESP 9 – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględ. obciążenie pojazdu
ABS – zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania,
EBC – zabezpieczanie przed blokadą kółpodczas hamowania silnikiem
EDB – elektroniczny rozdział siły hamowania między osiami (korektor hamow. EBV)
TCS – układ przeciwpoślizgowy napędu (ASR)
HBA – hydrauliczny asystent hamowania (wspom. hamowania awaryjnego BAS)
BDW – osuszanianie tarcz hamulcowych
LAC – adaptacyjna kontrola ładunku
Cross Wind Assist – asystent bocznego wiatru
Hill Decent Control – asystent ruszania ze wzniesienia, Hamulec wielokolizyjny
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego SERVOTRONIC
Poduszka powietrzna dla kierowcy
Centralny zamek sterowany pilotem
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Lusterka zewn. elektrycznie regulowane i ogrzewane z kierunkowskazami typu LED
Radio Composition Audio z bluetooth
Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS (komputer pokładowy)
Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem
WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU:
1. Klimatyzacja półautomatyczna Climatic z czujnikiem temperatury zewn.
2. Radio Discovery Media z 8 calowym wyświetlaczem
3. Zestaw głośnomówiący – bluetooth
4. Szyba przednia termoizolacyjna, ogrzewana
5. Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
6. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
7. Pakiet Light&Vision (czujnik deszczu i zmierzchu)
8. Aktywny tempomat do 160km/h

9. Szyba przednia ogrzewana
10. Gniazdo 230V (300W) w kabinie kierowcy
11. Kamera cofania
12. Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
13. Fotel kierowcy amortyzowany “ergoActive” z masażem (podłokietniki i elektryczna regul. odc.
lędźwiowego)
14. Dodatkowe półki (schowki nad głową oraz lampka do czytania)
15. Wzmocnione zawieszenie (wzmocnione stabilizatory i amortyzatory)
16. Drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max 270 stopni
17. 4 lampy typu LED w przestrzeni ładunkowej
18. 4 gniazdka 12V
19. Pakiet dla palących
20. Swiatła boczne pozycyjne
21. Opony 235/65/R16 o zmniejszonym oporze otoczenia
FINANSOWANIE:
Leasing, pożyczka
Także dla nowo otwartych firm i tych z historią w BIK
Ubezpieczenia komunikacyjne i GAP
Pomoc w pozyskaniu środków na wpłatę własną
INFORMACJA DODATKOWA:
OGŁOSZENIE I ZDJĘCIA POGLĄDOWE I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEJ WERSJI WYPOSAŻENIA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1.
Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność treści
ogłoszenia.

LINK DO OFERTY:
https://piglon.pl/samochody/
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