Volkswagen CC II (2012-)
LED, NAVI, BI-xsenon-Skrętny, Podgrzewane fotele, 100
Tyś. Km
55 000 PLN brutto
Wersja
Zadbany, Czysty,
Stan BDB

Rok produkcji
2014

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
211 KM

Przebieg
100 200 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1abzj

DANE KONTAKTOWE

Robert Gruszka
85-092 Bydgoszcz,
ul. Moniuszki 12
tel: 690 662 150
email: kenson@firma.pl

ABS

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

reflektory halogenowe

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zmieniarka CD

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Volkswagen Passat CC 2.0 TSi 200 KM
Automat DSG Rok prod. 2014 Przebieg: 100 200 Km Oryginalny
VW CC wersja sedan w bogatym wyposażeniu , z najlepszą jednostką napędową
benzyna 2.0 TSi 200 KM ze skrzynią automatyczna DSG podróżowanie tym
samochodem to sama przyjemność. Samochód w stanie Bardzo dobrym. Wnętrze
czyste, pachnące bez śladów zużycia. Karoseria w stanie BDB (delikatna rysa na
masce) Silnik jak i skrzynia bez wycieków pracują w 100% sprawnie. Cała
elektronika sprawna.
Wyposażenie:
ABS
ESP
ASR
Komputer pokładowy
El. szyby
El. lusterka
Kierownica wielofunkcyjna
Radio fabryczne MP3
AUX
AIR BACK
Centralny zamek
Czujnik zmierzchu
Światła automatyczne
Światła Bi-Xenonowe skrętne
Halogeny
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania tył
Światła Led
Skórzana tapicerka
Skrzynia DSG
Podgrzewane fotele wentylowane
Klima tronik
Opony w bdb stanie
Nawigacja
Zestaw głośnomówiący
Bluetooth
Immobilizer
El. ustawiane fotele
Pompowane lędźwie
Tempomat
Alarm
Schowki
Podłokietnik

Samochód godny polecenia w Stanie Bardzo Dobrym. Zapraszam na oględziny i
jadę próbną.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania
wszelkich informacji prosimy kontaktować się z handlowcem.
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