Serwis Aso.Klima.PDC.Zestaw
Głośnomówiący.Praktyczne Kombii!

27 000 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2011

Kolor

Srebrny

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

170323

VAT marża

Tak

120

Skrzynia

Tak

Liczba drzwi

Benzyna

Pojemność skokowa

2011-11-30

Serwisowany w ASO

Astra

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

1364
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna pasażera

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję praktyczne i poszukiwane auto Opla Astrę z końca 2011roku.
Samochód sprowadzony z Niemiec z normalnym przebiegiem 170tyś i dokumentacją serwisową do wglądu na miejscu.
Prezentowany egzemplarz w praktycznej wersji kombi, duże i wygodne auto dla rodziny i znacznej ilości bagażu. Lakier srebrny metalik, łatwy w utrzymaniu bo się nie
brudzi za bardzo.
Samochód porusza się na feldze z bardzo ładnymi oponami wielosezonowymi na feldze stalowej.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne i ładnie utrzymane wnętrze.
Wielofunkcyjna kierownica, klimatyzacja elektryka szyb x4.
Kierownica bez oznak zużycia, fotele czyste bez przetarć i do tego przestronny bagażnik z płaską powierzchnią.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj sprawdzony i poszukiwany silnik 1.4 o mocy 120koni. Jednostka charakteryzuje się dobrą dynamiką i niskim spalaniem.
Silnik pali na dotyk, chodzi równo samochód dobrze przyspiesza.
Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, zawieszenie sztywne dobrze wybiera nierówności.
Na auto wystawiam Fr Vat Marżą- kupujący zwolniony z podatku auto po wszystkich opłatach pozostaje rejestracja w urzędzie 256zł.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądani i na jazdę próbną bo warto.
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 115a
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

