Automat.Nawigacja.1.3 turbo 150koni.Pół Skóra.

77 000 PLN

Marka

Fiat

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Typ paliwa

2019

Przebieg

Czarny

Finansowanie

500X
Benzyna
15410

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

151

Skrzynia

Na przednie koła
2019-07-26

Serwisowany w ASO

Model

SUV

Tak

Liczba drzwi

1332

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Hiszpania

Numer rejestracyjny pojazdu

SK928VY

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System rekomendacji przerw pod...

Asysten pasa ruchu

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 Crossovera Fiata 500X z 2019 roku w wersji poliftowej.
Samochód zarejestrowany w kraju posiada aktualny przegląd i ważne Oc.
Prezentowany egzemplarz w bogatej wersji wyposażenia na pokładzie ma praktycznie wszystko czego można by oczekiwać od nowoczesnego samochodu.
Posiada znikomy przebieg 15tyś km który wpisuję na fakturze i doskonały stan zarówno wizualny jak i mechaniczny.
Prezentowany egzemplarz w pięknej czerni, zwraca uwagę na ulicy i może się podobać.
Ładnie narysowana linia nadwozia czyni auto wyjątkowym i nie sposób go pomylić z innym.
Do kompletu porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17 cali z letnimi oponami.
Przechodząc do wnętrza mamy tutaj nowocześnie zaprojektowany kokpit z dużą ilości lakierowanych elementów wnętrza. Fotele pół skórzane,wygodne i nawet przy
dłuższych wycieczkach wysiadamy z auta zrelaksowani.
Na pokładzie mamy również Nawigację, tempomat, praktronik tył wraz z kamerą cofania dużą ilość gniazd usb, adroid auto i Apple Car Play.Po prostu wszystko czego
można oczekiwać od bogato wyposażonego, nowoczesnego samochodu.
Silnik to nowoczesna benzyna 1.3 o mocy 152 koni sprzęgnięta z automatyczną skrzynią biegów. Wszystko w aucie pracuje jak przystało na symboliczny przebieg i
samochód po zakupie nie wymaga najmniejszych nakładów.
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!

