HYUNDAI Tucson

HYUNDAI Tucson
Nr oferty: 100761
122 800 PLN

117 900 PLN

Zyskujesz: 4 900 PLN
12 252 00 50

Dane techniczne
MarkaHYUNDAI
ModelTucson
Rodzaj samochoduosobowy
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Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2022
Przebieg8 km
Kolorszary
Pojemność1600 cm

3

Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis
<br>
<b>OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OGŁOSZENIE:</b>
<b><i>Łukasz Damijan</i></b>
Doradca Klienta
☎ 667-071-230
<br>
<b>NOWY SALON GRUPY PGD HYUNDAI KOREA MOTORS KRAKÓW
KRZEMIONKI</b>
<br>
<b>Oferujemy promocyjne formy finansowania. Większość formalności
jesteśmy w stanie przeprowadzić online.</b>
<br>
<b>*Podana cena dotyczy zakupu dla grup zawodowych.</b><br>
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<b>Dostępne są następujące grupy zawodowe:</b>
- Lekarze
- Farmaceuci
- Prawnicy
- Duchowieństwo
- Architekci
- Rolnicy
- Nauczyciele
- Służby mundurowe
- Pielęgniarki
- Ratownicy medyczni
- Górnicy
- TAXI
- Szkoły jazdy
- Dziennikarze
- Korpus Dyplomatyczny
- Pracownicy Instytucji Publicznych
<br>
<b>W ofercie posiadamy również inne modele, kolory oraz wersje
wyposażenia - Zapraszamy do kontaktu ! </b>
<br>
<b>HYUNDAI TUCSON MODERN 1.6 T-GDI 150KM 2WD 6MT</b>
Kolor lakieru: Dark Knight Gray Pearl (YG7 – perłowy)
<br>
<b>Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego:</b>
- Światła do jazdy dziennej LED
- Automatyczne włączanie świateł
- Felgi aluminiowe 17”
- Fotele przednie podgrzewane
- Kierownica obszyta skórą
- Podgrzewana kierownica
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy z 4,2” kolorowym wyświetlaczem
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowanie uwagi kierowcy
(DAW), informowanie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- System multimedialny z 8” ekranem dotykowym i cyfrowym radiem DAB,
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łączność Android Auto i Apple Car Play
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- Centralny zamek, alarm
<br>
<b>W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub
zapraszamy do naszego salonu.</b>
<br>
<b><i>Łukasz Damijan</i></b>
Doradca Klienta
☎ 667-071-230
<br>
Proszę każdorazowo sprawdzić dostępność i aktualność oferty poprzez
kontakt telefoniczny lub mailowy.
* Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.
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