Drugi Właściciel.Klima.100%
Oryginał.Sprawdzony Japończyk!

25 000 PLN

Marka
Typ nadwozia

Suzuki
Auto miejskie

Rok produkcji
Kolor

2013
Czerwony

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

94
Na przednie koła
2013-07-18

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

4

Model

Swift

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

174011

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1242
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

KC01980

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

3

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi stalowe

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję praktycznego mieszczucha suzuki Swift z 2013 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z przebiegiem 174tyś km i pełną dokumentacją do wglądu na miejscu. Wyposażony w niezawodny silnik 1.3 o mocy 94koni na
łańcuchu rozrządu.
Prezentowany egzemplarz w pięknej czerwieni, prezentuje się bardzo ładnie i co ważne auto posiada oryginalny lakier na całym samochodzie.
Auto porusza się na oponach letnich na feldze stalowej z ładną oponą letnią.
Przechodząc do wnętrza mamy czysto i przyjemnie, fotele kierownica bez najmniejszych oznak zużycia. W aucie jest bardzo przyjemnie i na pewno nowy właściciel lub
właścicielka będzie czuć się tam bardzo dobrze. Swift posiada klimatyzację(sprawną), elektrykę, ESP itd.
Strona mechaniczna jak można oczekiwać od niezawodnego Japończyka.
Silnik na łańcuchu, dynamiczny i oszczędny a 94 koni przy tej wielkości pojazdu czynią go naprawdę zwinnym. Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag,
zawieszenie sprzęgło i inne podzespoły wszystko działa jak należy.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
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!

