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Egzemplarz!
Marka

Opel

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2013

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Model

Benzyna

Przebieg

126879

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

120

Skrzynia

2013-01-08

1362
Manualna

Kraj pochodzenia

Belgia

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Astra

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

...
...
...

37 000 PLN

1ERJ551
Tak
5

3

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Światła do jazdy dziennej

Felgi aluminiowe 18

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję praktyczne kombi Opla Astrę w wersji poliftowej z 2013 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z niskim przebiegiem 126 tyś km i dokumentacją przebiegu do wglądu na miejscu.
Prezentowany egzemplarz posiada nawigację sportową, skórzaną kierownicę i co rzadko spotykane pełną, skórzaną tapicerkę w bardzo ładnym stanie.
Astra w kolorze grafit metalik, prezentuje się bez zastrzeżeń, lakier bez rys i innych uszkodzeń.
Porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17 cali z ładnymi oponami.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne i wygodne kombi które bez problemu pozwoli zapakować się całej rodzinie.
Miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu nie brakuje a do kompletu mamy przestronny bagażnik.
Wnętrze czyste, bez oznak zużycia kierownica nosi niewielkie oznaki zużycia reszta elementów bez uwag.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj poszukiwany silnik 1.4 turbo o mocy 120 koni.
Auto pali na dotyk, chodzi równo i dobrze przyśpiesza.
Wszystkie podzespoły mechaniczne w dobrej kondycji, sprzęgło ,skrzynia, zawieszenie pracują jak należy.
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.
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!

