Pierwszy Właściciel.102tyś
km.Alu15.Tempomat.Zestaw Głośnomówiący.
Marka

36 000 PLN
Nissan

Model

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2017

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

80
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2017-02-24

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Micra

Typ paliwa

Benzyna
102323
Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1198
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

D0A6885

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Kontrola trakcji

Lampy tylne w technologii LED

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

Opony wielosezonowe

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 poszukiwanego mieszczucha Nissana Micrę z 2017 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z pełną dokumentacją potwierdzającą przebieg do wglądu na miejscu.
Prezentowany egzemplarz w pięknej bieli, prezentuje się bez zastrzeżeń, lakier bez rys i innych uszkodzeń a do kompletu auto porusza się na oryginalnej feldze
aluminiowej z oponą wielosezonową w doskonałej kondycji.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne auto, nie opakowane nadmiernie plastikami więc przy zachowaniu niewielkich wymiarów zewnętrznych miejsca w środku jest
zaskakująco dużo.
Wnętrze czyste fotele kierownica przyciski wszystko w aucie bez zastrzeżeń.
Auto posiada na pokładzie wszystko czego można oczekiwać, mamy tutaj zestaw głośnomówiący, tempomat, klimatyzację elektryczne szyby i kontrolę trakcji.
Strona mechaniczna to sprawdzony silnik 1.2 o mocy 82koni, sprawdzona i niezawodna konstrukcja. Wyposażona w łańcuch rozrządu który jest dożywotni więc odpada
jego wymiana.
Pozostałe podzespoły również bez uwag, samochód prowadzi się pewnie, zawieszenie dobrze wybiera nierówności. Sprzęgło, skrzynia biegów w stanie jakiego można by
oczekiwać przy takim przebiegu. Nissan nie wymaga żadnych inwestycji.
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!

