Jeep Grand Cherokee IV (2010-)
Overland 3.6 z gazem
85 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2014

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna + LPG

Poj. silnika
3.6

Moc silnika
286 KM

Przebieg
196 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN
1C4RJFCG2EC22656
3

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zzg7

DANE KONTAKTOWE

Bartosz Maliczkowski
35-230 Rzeszów,
ul. Warszawska 73
tel: 509 603 456,
509 603 455,
17 852 80 89
email: biuro@motolider.com.pl

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik zmierzchu

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

wspomaganie ruszania na wzniesieniu

światła do jazdy dziennej

System głośnomówiący

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana kierownica

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

szyba przednia atermiczna

tempomat

wentylowane fotele

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory ksenonowe

szyberdach

wyjście aux

Łopatki zmiany biegów

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 w edycji Overland. Samochód importowany w 2014
roku, od 2017 w rękach obecnego właściciela. Instalacja LPG montowana w 2017 r.
Wersja mocno wyposażona, serwisowany regularnie.
- reflektory biksenonowe z ledowymi dziennymi
- dodatki stylistyczne Overland (sygnowana tapicerka, chromy, czarna podsufitka
itp)

- dach panoramiczny
- tapicerka skórzana
- fotele regulowane elektrycznie, podgrzewane i wentylowane (kierowcy z pamięcią)
- kierownica regulowana elektrycznie, podgrzewana
- klimatyzacja automatyczna
- multimedia z nawigacją, bluetooth, dyskiem
- kamera cofania i czujniki parkowania
- klapa bagażnika elektryczna
- regulowane zawieszenie
- inteligentny napęd na 4 koła
- system wolne ręce
Praktykujemy pozostawianie aut w rozliczeniu.
Pomagamy w finansowaniu (leasing, kredyt).
Oferujemy gwarancje techniczne jako opcja.
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