Sprężarka klimy 6917859 3.0
Turbo Diesel 272KM BMW 535d
E60 E61
Cena brutto

400,00 zł

Cena netto

325,20 zł

NR. KATALOGOWY

R561

Opis produktu
NAZWA CZĘŚCI:
Sprężarka / pompa / kompresor klimatyzacji
ZASTOSOWANIE:
01.2004 - 02.2007 BMW E60 / E61 535 d
POJEMNOŚĆ / MOC:
3.0 Turbo Diesel 200 kW / 272 KM (PS)
OZNACZENIE:
6917859 04
PRZEBIEG:
202143 miles / 325248 km
CZĘŚĆ WYMONTOWANA Z:
2004 BMW E61 535d
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
1. Czy jesteście firmą? Jesteśmy legalnie działającą firmą istniejącą na rynku od 2010 roku. Specjalizujemy się w
sprzedaży silników, ich części oraz osprzętu.
2. Czy otrzymam dowód zakupu? Do każdej paczki dołączamy dowód zakupu.
3. Czy wystawiacie faktury VAT? Wystawiamy faktury VAT (23%).
4. Czy dostanę gwarancję na zakupiony towar? Sprzedawane przez nas części objęte są gwarancją sprzedawcy (chyba,
że opis jasno ją wyklucza, np.: towar do regeneracji).
5. Czy towar zakupiony na odległość mogę zwrócić bez podania przyczyny? Zgodnie z obowiązującym prawem
konsumenckim można zwrócić towar zakupiony na odległość bez podania przyczyny. Czas na zwrot to 30 dni od momentu
odebrania.
6. Mam firmę zarejestrowaną w UE (poza Polską). Czy mogę kupić towar w cenie netto? Klienci zarejestrowani w
UE mogą kupić towar w cenie netto. Zakup UE 0 VAT.
7. Czy sprzedawane przez Was części są nowe, używane, czy regenerowane? Specjalizujemy się w sprzedaży części
używanych starannie wyselekcjonowanych. Są to części pełnowartościowe, wiele z nich jest w stanie „jak nowe” o bardzo
niskim przebiegu. Zdarzają się też części regenerowane o czym jasno informujemy w opisie.
8. W jakim stanie technicznym są sprzedawane przez Was części i w jakich warunkach je przechowujecie?
Sprzedawane przez nas części podlegają inspekcji wizualnej i technicznej dokonywanej przez doświadczonych specjalistów.
Sprawne części przechowywane są w suchym i czystym magazynie. Części niesprawne są złomowane lub przeznaczone do
regeneracji.
9. Czy przebieg jest autentyczny? Podawane przez nas przebiegi są autentyczne. Jeżeli nie było możliwe ustalenie
przebiegu pojazdu to wtedy go nie podajemy.
10. Z jakiego źródła pochodzi oferowany przez Was towar? Wszystkie oferowane przez nas części pochodzą wyłącznie
z legalnego źródła.
11. Czy zakupiony towar będzie dobrze spakowany? Wszystkie części są starannie i bezpiecznie pakowane, silniki i
inne duże elementy wysyłamy na paletach.
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