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Marka
Oryginał!
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Moc

Model

SUV

Typ paliwa

2016

Przebieg

66714

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

2016-09-13

1364
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Mokka
Benzyna

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

...
...
...

Opel

Brązowy

Finansowanie
Napęd

64 000 PLN

MYK ZX888
Tak
5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System rekomendacji przerw pod...

Aktywny system monitorowania k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwanego Suva Opla Mocca z 2016 roku w pięknym brązie.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z pełną dokumentacją serwisową do wglądu(zdjęcia książki serwisowej i tuv dołączone do ogłoszenia).
Mocca jest autem bardzo ładnie zaprojektowanym, linia nadwozia jest nietuzinkowa i nie sposób pomylić go z innymi Suvami.
Co ważne i warte podkreślenia samochód w 100% bezwypadkowy, żaden element nie był powtórnie malowany. Lakier na aucie jest wieloskładnikowy więc z zależności od
pory dnia zmienia się od brązu do czerni. Lakier utrzymany nienagannie, na aucie nie ma rys i innych uszkodzeń. Do kompletu auto porusza się na oryginalnej feldze
aluminiowej w rozmiarze 18 cali z oponami z 2020 roku.
Mocca w praktycznie najbogatszej wersji wyposażenia z światłami ksenonowymi,nawigacją, kamerą cofania, pół skórzaną tapicerką tempomatem, podgrzewanymi fotelami
i kierownicą i zestawem głośnomówiącym.
Wnętrze dokładnie odpowiada przebiegowi auto wygląda jak by nikt nim nie jeździł.
Strona mechaniczna jest taka jak reszta auta, regularne serwisowanie i niski przebieg to brak problemów po zakupie.Wszystko w co auto jest wyposażone działa jak należy
auto nie wymaga najmniejszych nakładów finansowych.
Cena zawiera wszelkie opłaty celne, pozostaje koszt rejestracji w urzędzie 170zł.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
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!

