OFERTA PREMIUM

Jeep Renegade 2018

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

890 zł

Rata netto:

Dane techniczne
Marka

Jeep

Model

Renegade

Rok produkcji

2018

Stan

Nowy

Silnik

Benzyna

Moc

140 KM

Pojemność

1400

Skrzynia biegów

manualna

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DODATKOWEJ GWARANCJI

Dodatkowe informacje:

Chcesz kupić model Jeep Renegade i szukasz najlepszej oferty leasingowej? A może
zastanawiasz się, czy ten samochód jest dla Ciebie? Sprawdź naszą ofertę i
przekonaj się samemu, dlaczego Jeep Renegade w leasingu proponowanym
przez Outlet Leasingowy to najlepsza możliwa opcja na rynku.

SUV, jakiego jeszcze nie było
Jeep Renegade łączy w sobie najlepsze cechy samochodu osobowego i sportowego.
To, co wyróżnia go na tle innych SUV-ów, to charakterystyczna stylistyka. Mocna
sylwetka i siedmioszczelinowy grill, który jest uznawany za znak oraz dziedzictwo
marki Jeep, nie pozostawiają wątpliwości miłośnikowi motoryzacji, że ma do
czynienia z najnowszą odsłoną Renegade’a.

To idealne auto na każdą podróż, niezależnie od celu. Dzięki wygodnej przestrzeni
pasażerskiej dla pięciu osób jazda jest prawdziwą przyjemnością, zarówno dla
kierowcy, jak i pasażerów. Mówiąc o komforcie jazdy, nie można nie wspomnieć o
obszernej przestrzeni bagażowej oraz wielu pomysłowym schowkom – dzięki nim
możesz wziąć w podróż wszystko, co potrzebujesz.

Technologia, z którą warto wybrać się w każdą
podróż
Marka Jeep postawiła w tym modelu mocno na technologię, która ma umilić
kierowcy i pasażerom podróż. Jazda autem będzie miłym doświadczeniem, w dużej
mierze dzięki usługom Uconnect LIVE. Z ich pomocą możesz nie tylko słuchać
muzyki z samochodu, ale też być na bieżąco z portalami społecznościowymi, czy
mapami.
Samochód wyposażony jest w:
system nagłośnienia Beats Audio;
bluetooth Streaming; · porty USB i AUX;
system nawigacji z mapami 3D;
w funkcję „Dzwonienie i czytanie SMS-ów bez użycia rąk” – opcja dostępna w
przypadku kompatybilnych telefonów.

Dlaczego Outlet Leasingowy to najlepsza opcja
Outlet Leasingowy to rozwiązanie dla wszystkich osób, które szukają optymalnego
leasingu dla siebie. Jeśli chcesz wziąć Jeep Renegade w leasing, to u nas
znajdziesz najatrakcyjniejszą ofertę. Obecnie możesz stać się właścicielem tego
pojazdu za jedynie 890 złotych miesięcznie. Jest to rata netto, w którą zostały już
wliczone opony, serwisowanie i ubezpieczenie.
Jeep Renegade ma wiele możliwości, proponowany przez nas model ma
zamontowanego asystenta pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych,
tempomat czy inteligentnego asystenta prędkości. Auto wyposażone jest także w
ogranicznik prędkości, klimatyzację manualną oraz wielofunkcyjną kierownicę.
Masz jakiekolwiek pytania na temat oferty? Chcesz dowiedzieć się więcej
szczegółów? Skontaktuj się z naszym doradcą, z chęcią wyjaśni Ci on wszelkie
kwestie.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Piotr Muszalski
tel. +48 887 559 834
e-mail: p.muszalski@ganinex.com

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ
www.outletleasingowy.pl

GazdaGroupGliwice

Gazda Group Gliwice ul. Pszczyńska 322, 44-100 Gliwice

