19 590

218.73 EUR/mēn.

EUR

Mēneša maksājums

Cenā iekļauts PVN 21%

Citroen Berlingo Live

Odometra rādījums:
Pirmās reģ.datums:
Ātrumkārba:
Degviela:
Motors:
Šasijas numurs:

Krāsa:
Virsbūves tips:
Tehniskā apskate:
Piedziņa:
Jauda:
Akta numurs:

1 km
15.10.2021
Mehānika
Benzīns
1.2 PureTech
VR7ERHNP2LJ951795

Balts (Polar White)
Minivens
15.10.2023
Priekša
81kW/110zs

Aprīkojums
Sakar? ar straujo cenu pieaugumu aktu?lo automaš?nas cenu un noliktavas pieejam?bu jaut? p?rdev?jam.

-Reģistrācija CSDD
-Signalizācija
-Drošības komplekts
ABS bremzes, palīdzība ārkārtas bremzēšanā un elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs
ESP stabilitātes kontrole
AFIL joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma, priekšējā kamera
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (izslēgšana)
Vadītāja un pasažiera priekšējie un sānu drošības spilveni, un aizkara tipa drošības spilveni
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
Gaisa kondicionētājs
Aizmugures durvis ar logiem
Digitālais radio, Bluetooth, USB
USB + 12V kontakligzda
Bīdāmas durvis kreisajā un labajā pusē
Elektriski vadāmi priekšējie logi
Elektroniski regulējami apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
Miglas lukturi
Automātiskie dienas gaitas lukturi

1/3

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai
Ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma
Centralizētā aizslēgšana (tālvadība ar 3 pogu "plip" sistēmu)
Mica Grey auduma interjers
Manuāla sistēma bērnu drošībai aizmugurē
1/3-2/3 nolokāmas sēdvietas 2. rindā
Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi
Magic Wash stikla tīrītājs
Priekšējais uzglabāšanas nodalījums griestos
Noņemams bagāžas pārklājs
4 stiprinājumu gredzeni kravas nodalījumā
Krāsoti ārējie durvju rokturi - melni
Glāžu turētāji
Salona apgaismojums / pavadošais apgaismojums
Vadītāja un pasažieru drošības jostu lietošanas atgādinājuma sistēma
16 collu riteņi, 205/60R16 riepas
Riepu remonta komplekts
Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā
Metāliska krāsa

Piedāvājam:
-Izdevīga līzinga noformēša uz vietas.
-Bezmaksas finansēšanas iespēju pārbaude.
-Vecā automašīna var kalpot kā daļa no samaksas.
-Nodrošinam garantijas un pēc garantijas apkopes.
-Konsultējam par automašīnas iegādes procesiem.
Šo un citas Citroën automašīnas varat apskatīt Rīgā SIA Karlo Conversion salonā, Mežciemā, Vecā Biķernieku
ielā 3.

Kontaktinformācija:
Jānis Pumpurs
Korporatīvo klientu projektu vadītājs
Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126011160
janis.pumpurs@karlomotors.lv

Kārlis Mošenkovs
Jaunu automašīnu reģionālais tirdzniecības konsultants
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Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126566407
karlis.mosenkovs@karlomotors.lv
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