Piekny Błekit.Skóra.Grzane Fotele.Alu 17.Bardzo
Ładny Kabriolet!
Marka

Opel

Typ nadwozia

Kabriolet

Rok produkcji

2007

Kolor

Niebieski

Finansowanie
Moc
Napęd

18 500 PLN
Benzyna

Przebieg

152940

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

2007-03-09

Bezwypadkowy

Astra

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

Tak

Liczba miejsc

4

1796
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

WOL JB59

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

2

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Dach z tworzywa sztucznego

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedania oferuje opla Astrę Kabriolet z 2007 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec od właściciela w bardzo dobrej kondycji.
Auto pochodzi z 2007 roku ale absolutnie nie widać po nim zużycia, mogę bez obaw opisać iż jest to najładniejszy kabriolet do tej pory a miałem ich już kilka.
Astra wyposażona w poszukiwany silnik 1.8 o mocy 140 koni z niskim przebiegiem 152 tyś km.
Bogata wersja wyposażenia Cosmo obejmuje w tym egzemplarzu oprócz lakieru Piano Black również pełną, skórzaną tapicerkę.
Prezentowany egzemplarz w pięknym, błękitnym kolorze prezentuje się bez zastrzeżeń.
Piękny klinowy kształt powoduje iż auto ma bardzo ciekawą i mogącą się podobać sylwetkę.
Lakier na aucie utrzymany nienagannie, widać iż ktoś dbał o ten egzemplarz.
Porusza się na oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 17cali.
Przechodząc do wnętrza mamy tutaj normalne 4 osobowe auto którym przy złożonym dachu można wygodnie podróżować a to nie standart w każdym Kabriolecie.
Wnętrze w bogatej wersji wyposażenia, obejmuje klimatyzację, podgrzewane fotele,
Kierownicę wielofunkcyjną itd.
Wnętrze bez śladów zużycia, fotele kierownica i inne elementy bez uwag.
Silnik to poszukiwana jednostka 1.8 wolnossąca, pracująca bez zastrzeżeń, auto jest dynamiczne dobrze przyśpiesza i prowadzi się pewnie również przy większych
prędkościach.
Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, sprzęgło, zawieszenie nie generuje żadnych niepokojących odgłosów.
Podsumowując auto warte zakupu, dużo powyżej średniej rynkowej.
Osoby zainteresowane 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 115a
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00

Zapraszamy!

