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Sandero Comfort TCe 90 - 6 sebességes váltó

Kedvezményes ár
6 009 000 Ft

https://www.daciakeszletrol.hu/sandero-comfort-tce-90-6-sebesseges-valto-v25096/
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Szín:
Izzó vörös
Autó jelenlegi helye:
Schiller M3 Kft., Budapest
Azonosító:
34474
Üzemanyag:
Benzin
Beltér színe:
Titánfekete belső harmónia, textil betétek a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin
Szériafelszereltségek:
15" acél keréktárcsák SORANE dísztárcsával; Aktív vészfékező rendszer; Elektromos, változó rásegítésű szervokormány;
Emelkedőn elindulást segítő rendszer; ABS vészfékrásegítő rendszerrel; ISOFIX rögzítési rendszer a hátsó szélső üléseken; Vezetőés utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható); Oldallégzsákok elöl; Függönylégzsákok; Sötétszürke/szürke üléskárpit;
Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin; 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla; Karosszéria színű lökhárítók;
Hátsó parkolóradarok; Első ködfényszórók; Manuális klímaberendezés; Bőrhatású kormány; Sebességkorlátozó; Tempomat
sebességszabályozó; Elektromos ablakemelők elöl; Elektromos ablakemelők hátul; Távirányítós központi zár; Elektromosan
állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök; Magasságban és mélységben állítható kormány; Magasságban állítható vezetőülés
+ lehajtható könyöktámasz; Dacia Media Display 8" multimédia kijelző, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, kormány alatti
vezérlés, vezetékes okostelefon-tükrözés
További opciók, felszereltségek:
Automata klímaberendezés (egyzónás), Pótkerék, Ülésfűtés az első üléseken, Magyar nyelvű műszeregység, Színes TFT
műszeregység (4,2" színes kijelző)
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Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes
feltételeit az Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a
jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a
finanszírozás felől minden esetben egyedi hitelbírálat függvényében dönt. A finanszírozásra vonatkozó feltételeket az egyedi
szerződés, a Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye (Díjjegyzék)
tartalmazzák, amelyek elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A finanszírozásra vonatkozó részletekért keresse fel hivatalos
Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el.
A rendszerben egy e-mail címről legfeljebb 2 gépjárművel kapcsolatos érdeklődés lehetséges. A gépjárművek megjelenítése kizárólag
tájékoztató jellegű. A feltüntetett árak csakis az adott gépjárműre, kizárólag 2022. november 3-tól és a készletek erejéig érvényesek.
A feltüntetett árak személyautó esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót. Ezen internetes oldalak az egyes Dacia
márkakereskedések raktárkészletén található Dacia gépjárművek bemutatására szolgálnak. A raktárkészlet változása miatt nem
tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott gépjármű elérhetőségét. A jelen internetes oldalon feltüntetett információk nem
tekinthetők szerződéskötési ajánlatnak, és a kitöltött adatlap elküldése nem tekinthető gépjárműrendelésnek, kizárólag
érdeklődésnek. A kiválasztott gépjármű eladásával kapcsolatos konkrét feltételekről az Ön által kiválasztott Dacia márkakereskedés
nyújt felvilágosítást. A márkakereskedés munkatársai a kitöltött adatlap elküldésétől számított 12 munkaórán belül felveszik Önnel a
kapcsolatot.
Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 5,3 - 7,4; CO2-kibocsátás g/km: 108 - 140, Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,8 - 7,0; CO2kibocsátás g/km: 125 - 154. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU)
2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új
személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás
eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor
módosíthatók. A képek illusztrációk.
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