Jeep Patriot bez wersji
JEEP PATRIOT 2.4 170KM Benzyna,4x4
27 600 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2008

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.4

Moc silnika
170 KM

Przebieg
194 226 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4

Kolor
czarny

VIN
1J8FFN8W18D5155
67

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zdvj

DANE KONTAKTOWE

ABS

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 4 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: ręczna

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

tempomat

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory halogenowe

relingi

Jarosław Gnyp
90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 36
tel: 502 487 729
email: jaroslaw.gnyp@traxauto.pl

INFORMACJE DODATKOWE
hak holowniczy

książka serwisowa

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Jeepa Patriota 2.4 170KM z napędem 4x4 .Niezawodny silnik 2.4 VVT do którego
można montować instalację LPG.
Samochód od pierwszego właściciela . Pierwsza rejestracja 09.01.2009r. w Polsce od
kwietnia 2021r.Godny polecenia
.Manualna skrzynia biegów . Samochód wyposażony w hak oraz w ERM - system
zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu
Pełna dokumentacja pochodzenia samochodu.
To bezawaryjna maszyna, części są tanie i łatwo dostępne. To samochód który przy
odrobinie starania odwdzięczy się bardzo długą bezawaryjną eksploatacją. Czy lato
czy zima Patriot daje rade w każdych warunkach Z napędem 4x4 w śniegu czy
błocie jedzie w wybranym kierunku.
Długość 4410 mm

Szerokość 1756 mm
Wysokość 1637 mm
Rozstaw osi 2635 mm
Prześwit 203 mm
Kąt natarcia 21.0 °
Kąt zejścia 33.0 °

Samochód do obejrzenia w salonie w Bełchatowie Dobrzelów 20a
Zapraszamy poniedziałek - piątek w godz. 09.00-17.00

Więcej informacji udzielamy pod numerami tel.:
Monika tel. 502 - wyświetl numer Jarek tel. 502 - wyświetl numer -

Zamieszczone ogłoszenie dotyczy w/w samochodu do momentu jego sprzedaży,
dlatego też prosimy potwierdzić dostępność pojazdu przez wizytą w punkcie
sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą na stronie:
https://traxauto.pl/samochody-uzywane.html

Samochody używane oferowane przez nas w większości pochodzą z rozliczenia przy
zakupie

samochodów nowych .Samochody są dokładnie sprawdzane pod względem stanu
technicznego ,

historii serwisowej oraz napraw blacharsko-lakierniczych .

Informacje prezentowane na stronie internetowej służą jedynie celom
informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002
roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne
uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje po oględzinach osobistych
samochodu.

wykonane przez AKoL.pl
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