Jeep Cherokee III (2001-2008)
Liberty 4x4, Automat, Full Time, Rej. PL
25 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2006

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.7

Moc silnika
213 KM

Przebieg
136 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

18czv

DANE KONTAKTOWE

Piotr Woźniak
01-308 Warszawa,
ul. Połczyńska 42 (wjazd od ulicy Tkaczy)
tel: 501122820
email: autoprofitkomis@gmail.com

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

automatyczne światła

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

immobiliser

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

INFORMACJE DODATKOWE
możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Jeep Liberty bliźniaczy model Cherokee, benzynowy silnik 3.7 V6 "nieskażony"
gazem, automatyczna skrzynie, reduktor z możliwością wyboru 4 trybów pracy: 2
WD Part Time Full Time 4 low Samochód zarejestrowany w kraju, aktualne OC i BT
Lift 2,5 cala
Wyposażenie:
► Alarm ► Immobiliser ► Centralny zamek ► Elektryczne szyby ► Elektryczne

sterowane i podgrzewane lusterka ► Wspomaganie kierownicy ► Elektrycznie
regulowany fotel ► Poduszka powietrzna kierowcy ► Poduszka powietrzna pasażera
► Boczne poduszki powietrzne ► Tempomat ► Wielofunkcyjna skórzana kierownica
► ABS ► Kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy ► Alufegi ► Automatyczna skrzynie
biegów ► Reduktor ►Napęd 4x4 ► Halogeny ► Isofix
Broker samochodów używanych – odkupujemy samochody każdej marki, nie
zaniżamy cen.
Szczegółowe informacje w sprawie kredytu, leasingu: 501122820
Kupujący zwolniony z 2% opłaty skarbowej PCC !
! ! ! Przyjmiemy w rozliczeniu Twój samochód lub motocykl na dogodnych
warunkach ! ! !
Z SZACUNKU DLA PAŃSTWA CZASU PRZED PRZYJAZDEM UPRZEJMIE PROSIMY O
KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI OFERTY.
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 9-19, sob.- ndz. 10-16
Warszawa ul. Połczyńska 42 wjazd od ul. Tkaczy
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 ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość
drobnych ludzkich pomyłek.
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