HYUNDAI Tucson

HYUNDAI Tucson
Nr oferty: 101479
161 600 PLN

154 900 PLN

Zyskujesz: 6 700 PLN
(12) 662 00 50

Dane techniczne
MarkaHYUNDAI
ModelTucson
Rodzaj samochoduosobowy
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Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówautomatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
Rok produkcji2022
Przebieg8 km
Kolorczarny
Pojemność1600 cm

3

Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis
Przedmiotem ogłoszenia jest Nowy Tucson z rocznika produkcji 2022.
Specyfikacja modelu:
TUCSON GT 1,6L T-GDI 150KM 2WD 7DCT EXECUTIVE 1T EL.K.BAG MY'22
Kolor: Phantom Black
Oferujemy promocyjne formy finansowania. Większość formalności jesteśmy
w stanie przeprowadzić online.
*Podana cena dotyczy zakupu dla grup zawodowych.
Dostępne są następujące grupy zawodowe:
- Lekarze
- Farmaceuci
- Prawnicy
- Duchowieństwo
- Architekci
- Rolnicy
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- Nauczyciele
- Służby mundurowe
- Pielęgniarki
- Ratownicy medyczni
- Górnicy
- TAXI
- Szkoły jazdy
- Dziennikarze
- Korpus Dyplomatyczny
- Pracownicy Instytucji Publicznych
W ofercie posiadamy również inne modele, kolory oraz wersje wyposażenia Zapraszamy do kontaktu !
......................................................................................................................................
Cena z opcjami: 161 100 zł
Cena uwzględniająca rabat dla grup zawodowych: 154 900 zł

Samochód z rocznika produkcji. Zapytaj o szczegółówe informacje odnośnie
dostępności modelu w wybranym kolorze.
Samochód w cene detalicznej.
Cena zostanie uaktualniona o obowiązujące upusty zgodnie z polityką
importera na rocznik 2022.
......................................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
• 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów*
• 5 lat bezpłatnej kontroli stanu technicznego
• 5 lat Assistance ( pomoc na drodze )

*Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej oraz na
stronie www.hyundai.pl
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane wszystkich marek.
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Przyjedź do nas i wyceń za darmo swój samochód.
Oferujemy pełen zakres usług dodatkowych:
1) Kompleksowa możliwość finansowania oraz ubezpieczenia samochodu
• Kredyty dla osób fizycznych i firm,
• Leasingi operacyjne
• Wynajem długoterminowy.
• Ubezpieczenia GAP – ubezpieczenie utraty wartości samochodu

2) Ceramika samochodowa
Powyższa informacja jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nie ma charakteru
prawnie wiążącego oraz nie zobowiązuje do zawarcia umowy.
W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji
prosimy kontaktować się z handlowcem.
Zapraszamy do obejrzenia naszych modeli na żywo w salonie HYUNDAI
KOREA MOTORS w Krakowie na Jasnogórskiej 60.
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