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Marka

13 900 PLN
Chrysler

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2008

Kolor

Bordowy

Finansowanie
Moc
Napęd

Diesel

Przebieg

333808

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

2008-05-23

Bezwypadkowy

Sebring

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

Tak

Liczba miejsc

5

1968
Manualna

Kraj pochodzenia

Szwajcaria

Numer rejestracyjny pojazdu

SJZ72J9

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

4

...
...
...

Radio

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Chryslera Sebringa pochodzącego z 2008 roku.
Auto sprowadzone ze Szwajcarii w 2013 roku z przebiegiem około 130tyś km i pełną dokumentacją.
Od sprowadzenia do tej pory auto w jednych rękach osoby która dbała o niego jak należy.
Chrysler Sebring to typowy przedstawiciel marki, wyróżnia się na ulicy i zwraca uwagę nietuzinkową linią nadwozia. Auto w kolorze bordowym metalik, prezentuje się
bardzo ładnie.
Auto porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17cali z oponami letnimi.
Przechodząc do wnętrza mamy luksus po amerykańsku, jasna, skórzana tapicerka.
Sterowanie elektryczne foteli, tempomat i inne dodatki powodują iż w środku można poczuć się wyjątkowo. Wnętrze utrzymane należycie, nie widać śladów nadmiernego
zużycia, fotele, kierownica w należytym stanie. Auto posiada sprawną klimatyzację i klasowe nagłośnienie Boston Acoustic z wbudowanym głośnikiem basowym.
Nagłośnienie naprawdę dobrze gra i jeśli ktoś lubi rozkręcić muzykę bedzie zadowolony.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj normalny przebieg i bardzo dobrze utrzymane technicznie auto. Na bieżąco serwisowane w zaprzyjaźnionym warsztacie i
nie wymaga nakładów finansowych. Silnik pali na dotyk, chodzi równo i jest w bardzo dobrej kondycji.
Sprzęgło i inne podzespoły pracują jak należy nie słychać dwumasu i sprzęgło również pracuje nienagannie. Hamulce po niedawnej wymianie, zawieszenie sztywne,
dobrze wybiera wszelkie nierówności.
Podsumowując auto warte zakupu, wyróżnia się z tłumu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Auto posiada aktualne ubezpieczenie i przegląd rejestracyjny.
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!

