Chrysler Town & Country II (2001-)
Chrysler Town&Country 7-osobowy,Klima, Elektryka, Mały
przebieg!!!
66 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2014

Nadwozie
van

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.6

Moc silnika
286 KM

Przebieg
101 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
18yg1

DANE KONTAKTOWE

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

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 9 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

drzwi przesuwne

elektroniczny wtrysk

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Chrysler Town and Country - Bliźniacze auto do europejskiej Lancii Voyager. Stan
idealny, Zarejestrowany i ubezpieczony w kraju, Bardzo bogate wyposażenie.
Wyposażenie:

Alarm
Immobiliser
Centralny zamek
Elektryczne szyby
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
Elektrycznie przesuwane boczne drzwi (także zdalnie pilotem)
Elektrycznie otwierana tylna klapa (także zdalnie pilotem)
Elektryczna regulacja fotela kierowcy
3 strefowy klimatronik
Komputer pokładowy
Wspomaganie kierownicy
Wielofunkcyjna skórzana kierownica
Skórzana tapicerka
Fotele 2 i 3 rzędu chowane w podłogę Stown&Go
Automatyczna skrzynia biegów z funkcją tiptronic
Funkcja Eco mode
Kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Przednie, boczne poduszki powietrzne, oraz kurtyny
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
2 x DVD, z przodu, oraz dla tylnych rzędów ( ekran LCD w suficie)
Fabryczny zestaw multimedialny CD, DVD, MP3, WMA, USB, HDD 20gb, bluetooth, wejście CINCH
ABS
Alufelgi
Światła dzienne
Halogeny
Gniazdo podłączeniowe 110 V
Kamera cofania
Tempomat
7 miejsc

i inne.
Silnik 3.6L V6 Pentastar - Całkowicie aluminiowy, posiada po dwa niezależne
fazowane wałki rozrządu w obu głowicach cylindrów (DOHC), zintegrowane
kolektory wydechowe, płaszcze tłoków pokryte materiałem polimerowym,
korbowody wykonane z kutej stali, kadłub aluminiowy z odlewu
wysokociśnieniowego, o kącie rozwarcia cylindrów 600. Silnik rozwija moc 286 KM
(210 kW) przy 6.350 obr./min. i moment obrotowy 340 Nm przy 4.650 obr./min.
! ! ! Przyjmiemy w rozliczeniu Twój samochód lub motocykl na dogodnych
warunkach ! ! !
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 9-19, sob.- ndz. 10-16
Warszawa ul. Połczyńska 42 wjazd od ul. Tkaczy!!!
autoprofit.com.pl
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.

wykonane przez AKoL.pl
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