VCENTRUM - BEZPIECZNE POCHODZENIE SAMOCHODU

VAT 23%

Salon PL

JAGUAR F-PACE AWD 3.0D PRESTIGE
Ekskluzywny SUV spod znaku Jaguara. Dynamiczna linia nadwozia, bogate
wyposażenie, takie jak: skórzana tapicerka czy zestaw nagłośnienia Meridian, a do tego
mocny trzylitrowy diesel generujący 300 KM daje nam poczucie ogromnego komfortu
oraz bezpieczeństwa.
Marka:
Model:
Rok produkcji:
Kolor nadwozia:
Skrzynia biegów:
Kolor wnętrza:

Jaguar
F-Pace
2017
Biały perłowy
Automat
Beżowy

Rodzaj nadwozia:
Rodzaj paliwa:
Przebieg:
Pojemność silnika:
Moc silnika:

SUV
Diesel
101941 km
2993 cm3
300 KM

OPIS POJAZDU:
Jaguar F-Pace AWD 3.0D Salon PL II Właściciel Rok produkcji: 2017 Przebieg: 101 941km Dokument
sprzedaży: FV 23%

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
✓19-calowe felgi aluminiowe ✓Android Auto Apple Car play ✓Asystent zjazdu ze wzniesienia ✓Automatyczna
skrzynia biegów ✓Czujnik deszczu ✓Czujniki parkowania tył i przód ✓Deska rozdzielcza pokryta skórą ✓Elektryczne
szyby ✓Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ✓Elektrycznie regulowane lusterka ✓Elektrycznie sterowany fotel
kierowcy i pasażera ✓Elektrycznie sterowany hamulec postojowy ✓Elektrycznie zamykana tylna klapa bagażnika
✓Kamera wspomagająca parkowanie ✓Keyless Entry ✓KEYLESS-GO ✓Kierownica wielofunkcyjna ✓Klimatyzacja
automatyczna sterowana elektronicznie ✓Łopatki zmiany biegów ✓Napęd AWD ✓Ogrzewanie postojowe
✓Oświetlenie Ambiente ✓Podgrzewana przednia szyba ✓Podgrzewane i wentylowane przednie fotele ✓Podgrzewane
przednie i tylne fotele ✓Przyciemniane tylne szyby ✓Reﬂektory Bi-Xenonowe Aktywne ✓Reﬂektory przeciwmgielne
✓Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową ✓Skórzana tapicerka ✓Spryskiwacze ciśnieniowe lamp ✓Światła do
jazdy dziennej LED ✓System nawigacji satelitarnej ✓Tempomat ✓Zawieszenie adaptacyjne

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
✓Alarm ✓Asystent pasa ruchu ✓Centralny zamek ✓ISOFIX ✓Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ✓Poduszki
przednie boczne

MULTIMEDIA
✓Android Auto Apple Car Play ✓Bluetooth ✓Gniazdo AUX ✓Kamera cofania ✓Radio CD ✓Zestaw audio Meridian
✓Zestaw głośnomówiący Bluetooth

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA:

2 350 zł
Cena: 169 900 zł
Rata:

2 350 zł netto / miesiąc Przykładowa rata miesięczna netto,
wpłata 45%, okres kredytu 48 miesięcy.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w
rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

VCentrum

www.vcentrum.pl

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

tel. +48 22 264 32 39

ul. Woronicza 19, 02-625 Warszawa

tel. +48 22 264 43 29

