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ładna Laguna.
Marka

Renault

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

26 000 PLN
Benzyna

Przebieg

225432

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

2012-01-07

Bezwypadkowy

Laguna

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

Tak

Liczba miejsc

5

1997
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

SO8238R

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję klasyczną limuzynę Renault Lagunę 3 generacji.
Samochód wyprodukowany w 2011roku a pierwsza rejestracja w 2012 roku.
Auto w wersji poliftowej, w bogatej wersji wyposażenia i w bardzo dobrym stanie zarówno wizualnym jak i mechanicznym.
Laguna w pięknej czerni, prezentuje się bardzo ładnie, laguna ma ciekawą stylistykę ładne chromowane dodatki i może się podobać.Samochód porusza się na oryginalnej
feldze aluminiowej w rozmiarze 17cali a do kompletu dokładam opony na zmianę.
Przechodząc do wnętrza mamy naprawdę pięknie utrzymane wnętrze, fotele czyste, bez przetarć i innych uszkodzeń. Bogate wyposażenie obejmuje nawigację,
klimatronik, tempomat i co bardzo docenimy w gorące dni duże, otwierane okno panoramiczne.Ilość miejsca zarówno z przodu jak i z tyły jest bardzo zadowalająca nawet
wysokie osoby nie będą narzekać.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy sprawdzony silnik 2.0 o mocy 140 koni.
Silnik pracuje jak nowy właściciel wymieniał olej co 10tyś km i co ważne nie dolewał go pomiędzy wymianami. Stan pozostałych podzespołów określam jako bez
zastrzeżeń, hamulce nowe, zawieszenie sztywne bez żadnych niepokojących odgłosów wg mojej wiedzy samochód bez mankamentów i inwestycji.
Podsumowując auto warte zakupu w razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu jak również zakup na raty.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

