MITSUBISHI L200

MITSUBISHI L200
Nr oferty: 97124
165 177 PLN

154 977 PLN

Zyskujesz: 10 200 PLN
(32) 200 99 36

Dane techniczne
MarkaMITSUBISHI
ModelL200
Rodzaj samochoduosobowy
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Rodzaj nadwoziapick-up
Ilość drzwi
Typ silnikadiesel
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2021
Przebieg3 000 km
Kolorbiały
3

Pojemność2268 cm

Napęd4WD (dołączany ręcznie)
Kraj pochodzenia
StanNowy

Technologia
Radioodtwarzacz CD
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Radioodtwarzacz CD / MP3
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Kamera cofania
Radio fabryczne
Gniazdo USB
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Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
System ISOFIX
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
EBD
ABS
HSA
TPMS
ASR
Tempomat
Immobilizer

Wnętrze
Tapicerka welurowa
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna
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Komputer pokładowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Podłokietnik kierowcy
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą

Historia
Samochód z polskiej sieci dealerskiej
Samochód z gwarancją
Bezwypadkowy

Nadwozie
18" felgi ze stopów metali lekkich
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Światła do jazdy dziennej

Opis
Marka: Mitsubishi
Model: L-200
Wersja: Intense MT
Silnik: 2.2 150 KM
Rok produkcji: 2021r.
Rok modelowy: 2020r.
W cenie hak z wiązką 13 pin oraz kuwetą skrzyni ładunkowej.
Cena obowiązuje tylko z finansowaniem w Santader i ubezpieczeniem PZU w
strona 4

MITSUBISHI L200

naszym salonie
W ofercie posiadamy duży wybór kredytów i leasingów w różnych bankach.
Mieszkasz na drugim końcu Polski? Żaden problem, formalności załatwiamy
również droga mailową i telefoniczną.
Odkupujemy samochody wszystkich marek - zapytaj o wycenę Twojego
samochodu.
Przed wizytą prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności modelu
Dodatkowe informacje:
Mitsubishi Japan Motors Sosnowiec
ul. Stawowa 2
41-214 Sosnowiec

Zapytaj o możliwość przedłużenia gwarancji dla
swojego Mitsubishi :
7 LAT GWARANCJI I 200 000 KILOMETRÓW
Ubezpieczenie Kosztów Napraw

„Przedłużona Gwarancja MITSUBISHI” umożliwia beztroskie korzystanie z pojazdu
przez kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji producenta. W przypadku wystąpienia
awarii zapewniamy możliwość bezgotówkowych napraw w ASO bez zbędnych
formalności.

Korzyści z ubezpieczenia

- pewność kompleksowych napraw po zakończeniu gwarancji podstawowej
producenta
- naprawy w ramach ubezpieczenia wykonywane są w Autoryzowanych Serwisach
Mitsubishi z użyciem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych
- wyższa wartość rezydualna aut w momencie odsprzedaży
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- pokrycie koszttów napraw na terytorium geograﬁcznym Europy
- atrakcyjna cena ubezpieczenia, minimum formalności

Zakres ubezpieczenia – najważniejsze cechy programu

-ochrona ubezpieczeniowa na 12/24 miesiące lub do osiągnięcia przez pojazd
przebiegu 200 000 km
-suma ubezpieczenia równa wartości fakturowej samochodu
-ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte mechaniczne, elektryczne
ielektroniczne elementy i zespoły fabryczne zamontowane w pojeździe -ochrona na
terenie geograﬁnczym Europy
Kompleksowo podchodzimy do każdego klienta przygotowując:
-oferty finansowe (kredyty, leasingi, wynajmy)
-oferty ubezpieczenia (pakiety dealerskie, GAP )
-oferty na akcesoria oraz powłoki ceramiczne, konserwacje podwozi
-wyceny dotychczas użytkowanych samochodów
________
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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