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Marka

Volkswagen

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2011

Kolor

Zielony

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

36 000 PLN
Benzyna

Przebieg

242123

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

2011-08-22
Tak

Liczba miejsc

Touran

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Bezwypadkowy

Model

5

1197
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

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 poszukiwane, rodzinne auto Volkswagena Tourana z 2011 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela z autostradowym przebiegiem 242tyś km którego absolutnie nie widać po aucie.
Touran w pięknej, butelkowej zieleni,posiada duże okno panoramiczne i co rzadko spotykane webasto na pilota. Lakier prezentuje się nienagannie, bez rys i innych
uszkodzeń aż trudno uwierzyć że auto jest z 2011 roku.
Do kompletu porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17cali z letnimi oponami.
Przechodząc do wnętrza mamy auto w zaskakująco dobrym stanie, żaden element nie jest porysowany, oberwany po prostu w środku jest miło i przyjemnie. Dobra jakość
materiałów plus bardzo duża dbałość o egzemplarz powoduje iż jest on dużo powyżej średniej rynkowej.
Fotele wykonane z dobrej jakości materiałów, dobrze trzymają na boki i nawet po dłuższej podróży nie wysiadamy z niego zmęczeni.
Kierownica skórzana i inne elementy bez najmniejszych zastrzeżeń, wszystko w aucie działa jak należy. Do tego mamy wbudowane webasto na pilota które w okresie
zimowym pozwoli wsiadać do ciepłego i odmrożonego samochodu.
Ilość miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu jest więcej niż wystarczająca, pasażerowie przednich jak i tylnych fotele nie będą narzekać na brak miejsca na nogi.
Do kompletu mamy przestronny bagażnik który bez problemu pomieści każde pakunki które będziemy chcieli ze sobą zabrać.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj nowoczesny silnik 1.2 o mocy 105 koni.
Jest to czterocylindrowa jednostka wyposażona w turbinę co czyni auto dynamicznym i każdy kto się nim przejedzie będzie miło zaskoczony tym jak to ładnie przyśpiesza i
jak elastycznie się nim jeździ. Stan techniczny oceniam jako bez zastrzeżeń. Widać że o auto ktoś dbał jak należy i nowemu właścicielowi posłuży jeszcze długo.
Pozostałe podzespoły mechaniczne bez uwag, zawieszenie sztywne, sprzęgło i inne podzespoły pracują należycie.
Zainteresowane osoby szukające bardzo ładnego egzemplarza zapraszam do oglądania i zakupu.
Kto będzie konkretnie zainteresowany zapewne kupi ten egzemplarz.
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!

