Mazda 6 2.5 i 194k WGN A/T TAKUMI PLUS
NAVI
Evidenční číslo: E401777
Prodejní cena:

975 800 Kč
806 446 Kč bez DPH

Sleva:

50 000 Kč

Kategorie:

Nové

Druh:

Osobní

Vyrobeno:

2020

Tachometr:
Objem:

1 998 ccm

Druh paliva:

Benzín

Stav:

nové vozidlo

STK:
Karosérie:

kombi

VIN:

JMZGL69M001975800

Výkon:

143 kW

Barva:

šedá metalíza

Počet míst:

5

Výbava

Poznámka

Přední světla LED, denní svícení, satelitní navigace, head-up
display, aut. převodovka, 6 rychlostních stupňů, bluetooth, hands
free, 6 x airbag, ABS, stabilizace podvozku (ESP),
protiprokluzový systém kol (ASR), hlídání jízdního pruhu, brzdový
asistent, bezklíčové startování a odemykání, originál autorádio,
automaticky zatmavovací zrcátka, zatmavená zadní skla, el.
seřiditelná sedadla, alarm, centrál dálkový, centrální zamykání,
vyhřívaná sedadla, aut. klimatizace, multifunkční volant, palubní
počítač, tempomat, litá kola, mlhovky, natáčecí světlomety,
ostřikovače světlometů, LED denní svícení, výškově nastavitelné
sedadlo řidiče, startování tlačítkem, dvouzónová klimatizace,
záruka, senzor tlaku v pneumatikách, podélný posuv sedadel,
výsuvné opěrky hlav, hlídání mrtvého úhlu, zadní světla LED,
isoﬁx, odvětrávaná sedadla, deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, nastavitelný volant, el. sklopná
zrcátka, el. okna, kožená sedadla, kožené čalounění, vyhřívaná
zrcátka, el. zrcátka, tónovaná skla, parkovací kamera, 360°
monitorovací systém (AVM), střešní okno, sledování únavy
řidiče, polohovací sedadla, parkovací senzory přední, parkovací
senzory zadní, CD přehrávač, pohon 4 x 2, nouzové brždění
(PEBS), adaptivní tempomat, el. startér, střešní šíbr el., pevná
střecha, asistent rozjezdu do kopce (HSA), senzor stěračů, startstop systém, aut. aktivace výstražných světlometů, zadní stěrač,
dělená zadní sedadla, výškově nastavitelná sedadla, dřevěné
obložení, vyhřívaný volant, airbag řidiče, indikátor parkování,
venkovní teploměr, USB, AUX, senzor světel

PC vozu 1025.800, - Kč. Cenové zvýhodnění vozu 50.000, - Kč.
Výhodné pojištění UNIQA a ﬁnancování Mazda Finance. Další
informace a nejvýhodnější nabídku si vyžádejte u prodejců. Platí
pouze v ADJ.CZ, s.r.o. Jihlava.

Možnosti ﬁnancování
leasing,spotřebitelský úvěr,PC vozu 1025.800,- Kč. Cenové
zvýhodnění vozu 50.000,- Kč. Možnost ﬁnancování. Další
informace a nejvýhodnější nabídku si vyžádejte u prodejců. Platí
pouze v ADJ.CZ, s.r.o. Jihlava.
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