Automat.1.6 180koni.119tyś km.Ksenon.Alu
17.Piękna Astra!

34 000 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2011

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

119655

VAT marża

Tak

179

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Benzyna

Pojemność skokowa

2011-03-30

Bezwypadkowy

Astra

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

TBB NO15

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

3

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Poduszki powietrzne czolowe - ...

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję Opla Astrę J z 2011 roku z niskim przebiegiem 119tyś km.
Samochód sprowadzony z Niemiec z pełną dokumentacją serwisową do wglądu na miejscu.
Prezentowany egzemplarz wyposażony w dynamiczny silnik 1.6 o mocy 180 koni.
Dynamika tego motoru jest bezdyskusyjna, auto jest naprawdę dynamiczne.
Sprzęgnięty z automatyczną skrzynią biegów która pracuje bez zastrzeżeń.
Astra w pięknym kolorze grafit metalik, prezentuje się nienagannie i naprawdę może się podobać.
Auto wyposażone w pasujące, chromowane dodatki, oryginalną felgę aluminiową 17cali z 3letnimi oponami letnimi.
Wnętrze jest bardzo dobrze utrzymane, wchodząc do środka widać niski przebieg.
Kierownica wielofunkcyjna podgrzewana,tempomat,klimatronik dwustrefowy, praktronik x2 itd.
Astra jest przestronnym autem i zarówno z przodu jak i z tyłu nikt nie będzie narzekać na ilość miejsca. Do kompletu mamy przestronny bagażnik w którym bez problemu
spakujemy się na wyjazd.
Podsumowując auto dużo powyżej średniej, bardzo dobrze wyposażone i świetnie utrzymane.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
W razie jakiś pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Na auto wystawiam Fr-Vat Marżą, kupujący zwolniony z opłat-celno skarbowych.
Pozostaje koszt rejestracji w urzędzie 256zł.
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!

