Toyota Yaris III (2011-)
Salon Polska, Bezwypadkowy, ASO
49 495 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.3

Moc silnika
99 KM

Przebieg
21 794 km

Skrzynia biegów
autom.
bezstopniowa
(CVT)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
grafitowy

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
17ypk

DANE KONTAKTOWE

Marcin Okrasa
02-143 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 2B
tel: 537637622
email: marcin.okrasa@movi.pl

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

kamera cofania

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

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

wspomaganie kierownicy

bluetooth

centralny zamek

filtr cząstek stałych

gniazdo USB

komputer pokładowy

wyjście aux

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Gwarancja producenta
Oferowane przez nas do sprzedaży samochody są w trakcie trwania gwarancji
fabrycznej producenta, dzięki czemu nabywca unika ryzyka nieprzewidzianych
kosztów.
Auta z polskich salonów
Pozyskujemy do naszej floty nowe samochody z polskich salonów, a tym samym ich
historia jest nam znana od pierwszego dnia użytkowania.
Przebiegi i historia serwisowa

Historia naszych samochodów jest dostępna do weryfikacji pod względem
prawdziwości przebiegu oraz odbytych wizyt serwisowych. Dzięki temu nabywca
może mieć pewność co do przeszłości samochodu.
Pełna faktura VAT
Oferujemy sprzedaż aut z pełną fakturą VAT, co umożliwia skorzystanie z
różnorodnych form finansowania (np. leasing operacyjny czy finansowy).
Serwisowane w ASO
Oferowane przez nas auta serwisowane są w stacjach autoryzowanych przez
producenta, co zapewnia najlepszą opiekę serwisową oraz ciągłość gwarancji.
Bezpłatny wynajem próbny
Nasi klienci mają możliwość skorzystania z wynajmu wybranego auta na klika dni.
Jeśli po takim teście klient zdecyduje się na zakup auta nie ponosi kosztów
wynajmu. W przeciwnym razie płaci tylko jak za zwykły wynajem.
Nasza oferta
Dysponujemy flotą ponad 100 dostępnych od ręki aut. Dojazd do nas jest łatwy
zarówno komunikacją miejską jak i samochodem. Zadzwoń wcześniej aby umówić
się na konkretną godzinę.
Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu cywilnego. Sprzedający nie odpowiada
za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Ogłoszenie nie może stanowić
podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego.

wykonane przez AKoL.pl
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