Ducato Maxi Kabina L3 2.3
FIAT PROFESSIONAL MJ 180KM, DMC 3.5t,
DUCATO EURO 6 Rozstaw osi 4035 mm
Kolor nadwozia:
Biały

Rodzaj tapicerki:
Tkanina szara

DANE TECHNICZNE
3

• Pojemność skokowa : 2287 cm
• Moc silnika : 177 KM
• Średnie spalanie : 6,7-6,1 l/100km
• Emisja CO2 : 172 g/km
• Rok produkcji : 2018

• Numer nadwozia : BCY 02H85959
• Skrzynia biegów : Manualna
• Napęd : Na jedną oś

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Belka tylna, kosz na koło zapasowe,
swiatła tylne zespolone
• Blow by podgrzewany
• Dwumiejscowe siedzenie pasażerów
• Filtr paliwa ogrzewany
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Kolumna kierownicy z regulacją
wysokości

• Logo i nazwa modelu umieszczone z
tyłu pojazdu
• Pełnowymiarowe koło zapasowe
• Pilot zdalnego sterowania
centralnym zamkiem
• Podłokietnik i regulacja lędźwiowa
siedzenia kierowcy
• Poduszka powietrzna kierowcy

• Servotronic - progresywne
wspomaganie kierownicy
• System ESC
(ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill
Holder)
• Szyby przednie sterowane
elektrycznie
• Światła do jazdy dziennej halogenowe
• Uchwyt na kubek
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Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane
Deska rozdzielcza "TECHNO"
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów ze schowkiem
Klimatyzacja automatyczna
Lusterka boczne na wysięgniku 2350 mm
Pakiet SX NAV AUTO Należy zamówić z: 140, 041, 6BL, 6Q8, NHR
Półka pod sufitem
Radio UCONNECT z ekranem dotykowym 5" i nawigacja
Siedzenie kierowcy amortyzowane
System podtrzymujący koło zapasowe
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła przeciwmgielne
Tapicerowane zagłówki z napisem "Ducato"
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uniwersalny uchwyt do urządzeń mobilnych
Zawieszenie wzmocnione dla ciężkich zabudów
Zbiornik paliwa o pojemności 120L
Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka), zawiera drugie gniazdo 12V na desce rozdzielczej

CENA CENNIKOWA

CENA PROMOCYJNA

102 380 zł netto

83 900 zł netto

Raty skalkulowane dla pojazdów objętych promocją Leasing PRO. Promocja ważna przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o., którego składka zostanie
doliczona do rat leasingowych. Usługa leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Okres gwarancji „Maximum Care” oferowany przez FCA Poland S.A., w ramach promocji Leasing PRO jest
uzależniony od modelu pojazdu i zgodny z informacją poniżej.
Dla modeli Fiorino i Doblo Cargo: Gwarancja "Maximum Care" 4 lata 120.000 km obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 2 lata gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 120.000 km.
Dla modeli Talento i Ducato: Gwarancja "Maximum Care" 4 lata 160.000 km obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 2 lata gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 160.000 km.
Dla modelu Fullback: Gwarancja "Maximum Care" 5 lat 150.000 km obejmuje 3 lata gwarancji kontraktowej i 2 lata gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 150.000 km.
Oferta dotyczy samochodów z rocznika produkcji 2016. Ilość samochodów ograniczona.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

