Pierwszy Właściciel.130tyś km.2x koła.Grzane
Fotele.Piękna Czerwień!

17 500 PLN

Marka

Mazda

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2008

Kolor

Czerwony

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

86
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

...
...
...

2008-07-09

Model

Benzyna

Przebieg

130277

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

1349
Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel
Liczba drzwi

2

Typ paliwa

FFB B055
Tak
5

5

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję praktycznego i niezawodnego Japończyka Mazdę 2 z 2008 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec, od pierwszego właściciela i użytkownika.
Posiada niewysoki przebieg 130tyś km i dokumentację potwierdzającą stan licznika.
Prezentowany egzemplarz w pięknej czerwieni, lakier wyróżnia się na tle innych aut i zwraca uwagę na drodze.
Prezentowany egzemplarz porusza się na oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 16 cali.
Do kompletu dokładam komplet kół na zimę na feldze stalowej.
Wnętrze w typowej dla modelu ciemnej tapicerce, utrzymana bez zastrzeżeń.
Auto posiada podgrzewane fotele, klimatyzację i wielofunkcyjną, skórzaną kierownicę.
Praktyczne nadwozie 5 drzwiowe ułatwi codzienne korzystanie z samochodu.
Do kompletu posiadamy rozsądnej wielkości bagażnik o regularnych kształtach.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy prosty silnik 1.3 o mocy 86 koni.
Rozrząd na bezproblemowym łańcuchu więc odpada jego wymiana.
Samochód po przeglądzie, wymieniono w ostatnim czasie łączniki i drążki stabilizacyjne i komplet sprężyn z tyłu. Stan techniczny oceniam jako bardzo dobry, na ten
moment nie wymaga nakładów finansowych.
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.
Na auto wystawiam Fr Vat Marża, kupującemu pozostaje rejestracja w urzędzie 256zł.
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!

