DAF
94 000 PLN netto
Wersja

Rok produkcji
2012

Nadwozie
kontener

Paliwo
diesel

Poj. silnika
6.7

Moc silnika
250 KM

Przebieg
675 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi

Napęd
4x2

Kolor

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
278g

DANE KONTAKTOWE

ABS

EBS

centralny zamek

elektryczne lusterka

elektryczne szyby

kabina sypialna

pneumatyczne zawieszenie

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka

tachograf

webasto - ogrzewanie postojowe

winda towarowa

wspomaganie kierownicy

światła przeciwmgielne

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

książka serwisowa

OPIS POJAZDU
Dariusz Dziedzicki
05-530 Góra Kalwaria,
CONIEW 36 A
tel: 795-511-502, 727-511-502

Drogi kliencie
Ze względu na obecną sytuację dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego
też prosimy o umawianie spotkań telefonicznie przed przyjazdem.
Z nami możesz również obejrzeć pojazd od środka (FILM) , dokonać zakupu bez
wychodzenia z domu.
Z nami możesz w razie potrzeby podpisać umowę kredytu lub leasingu on-line.
Proponujemy ubezpieczenia pojazdów na korzystnych warunkach.
Badania UDT i legalizacja tachografu realizujemy we własnym zakresie.
I na koniec zadowolony klient otrzymuje podstawiony pod dom swój nowy pojazd.

Daf CF 65.250 Rok produkcji 12.2012, Euro5, przebieg Tylko 675 tys.km
udokumentowane !!!!, skrzynia automat, DMC 19000 kg , Ładowność 9920 kg ,
zabudowa kontener o wymiarach 7.10x 2.49 x 2.56 zamykany windą klapa ,winda
Dhollandia udżwig 2 tony, mocna ze wzmocnieniami podłoga, tył na 4 poduszkach,
zbiornik paliwa aluminiowy , podgrzewany fotel, Tempomat, klimatyzacja , webasto,
opony przód 70% tył 75%, redio , blenda słoneczna , elektryczne szyby , owiewki za
kabinowe, spojler na dachu, podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka ,
szyberdach .kierownica wielofunkcyjna , hamulec silnikowy, radio CD, Sprowadzony.

Leasingi, kredyty dla naszych klientów realizujemy na miejscu bez zbędnych
formalności.
Sfinansujemy każdy pojazd z naszej oferty.
Wymiana flot samochodowych .
Realizujemy Badania UDT wind, legalizacje tachografów, pierwszą obsługę
techniczną zakupionych pojazdów, podstawienie gotowego przygotowanego do
pracy pojazdu pod dom klienta.
Zapraszamy do współpracy.
-
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