OFERTA PREMIUM

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Škoda Fabia Style Color,
1,0 TSI / 95 kM , 2019

Cena:

66 850 PLN

Cena
promocyjna:

64 000 PLN

SAMOCHÓD OBJĘTY PROMOCYJNYM FINANSOWANIEM

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Fabia

Wersja

Style Color, 1,0 TSI / 95 kM

Rok produkcji

2019

Stan

Nowy

Silnik

Benzyna

Pojemność

1.0

Skrzynia biegów

manual

Kolor nadwozia

Niebieski

Wyposażenie
Tempomat

Światła LED

sunset\

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DODATKOWEJ GWARANCJI

Dodatkowe informacje:

Autoryzowany Dealer Skoda GANINEX GAZDA GROUP oferuje nowy dostępny od ręki samochód:
SKODA Fabia Style Color
Silnik: 1.0 TSI 95 KM
Kolor nadwozia: Błękit Race Metalizowany
Wnętrze: Czarne
Skrzynia biegów: 5 biegowa manualna
Rok produkcji: 2019
Rok modelowy: 2019
Cena cennikowa: 66 850 zł
Rabat: 2 850 zł
Cena po rabacie: 64 000 zł
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem Sprzedaży:
• MICHAŁ KOŁODZIEJ
885 988 049
WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:
>Wersja Style Color 1 600 zł
>Światła LED z tyłu 650 zł
>Tempomat z ogranicznikiem prędkości 650 zł
>SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu
przyciemnienia
600 zł
>Obręcze kół ze stopów lekkich VIGO BLACK 7J x 16" z oponami 215/45 R16
GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:
> 5 zagłówków regulowanych na wysokość
> Bluetooh dla radia Swing
> Czujniki parkowania z tyłu
> Dezaktywacja czołowej poduszki powietrznej pasażera
> EASY LIGHT ASSIST - czujnik zmierzchu (Comming home, Leaving home)
> EASY START - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie
> ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA
> Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne
> Elektrycznie sterowane szyby przednie
> Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
> HHC - System wspomagania ruszania pod wzniesienia
> Immobiliser
> Klimatyzacja manualna
> Komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI DOT
> Konsola centralna z gniazdkiem 12 V
> Ogranicznik prędkości
> Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkiem
> Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka
> Podłokietnik przedni ze schowkiem
> Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu, kurtyny powietrzne
> Przednie światła przeciwmgielne
> Przyciemniane szyby
> Radio SWING PLUS
> Schowek na okulary (niedostępny z dachem panoramicznym)
> Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony
> Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
> Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie składane i dzielone
> Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
> Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
> Start-Stop - system rekuperacji energii
> Światła do jazdy dziennej LED
> TPM system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio + telefon) z elementami chromowanymi i dekorem "Piano

Black"
> Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
> Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
> Wycieraczka tylnej szyby
> Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją częstotliwości pracy
> Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)
> Zestaw naprawczy do kół
Oferujemy transport zakupionego samochodu we wskazane miejsce.
U nas wszystko załatwisz w jednym miejscu.
Przyjmujemy w rozliczeniu auta używane wszystkich marek – zapytaj i zyskaj dodatkowy upust.
Skontaktuj się z Nami aby poznać pełną ofertę samochodów dostępnych od ręki.
Ogłoszenie zawiera zdjęcia poglądowe.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacja zamieszczona zamieszczona ze względu na możliwość
wystąpienia przypadkowych pomyłek.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ
www.ganinex.com.pl

www.facebook.com/ganinex

Katowice

al. Roździeńskiego 170
tel: 32 351 27 50

Katowice (Škoda)
al. Roździeńskiego 182
tel: 32 203 66 00

Pszczyna

ul. Bielska 31c
tel: 32 210 10 00

Gliwice

Pszczyńska 306
tel: 32 230 17 30

Gliwice (BMW)
Pszczyńska 322
tel: 32 700 10 00

