2010/11.120Tyś km.Klima.Tempomat.Piękna Biel.
Marka

27 900 PLN

Renault

Model

Megane

Typ paliwa

Benzyna

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2010

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji
Bezwypadkowy
Liczba miejsc

120323
Tak

Tak

Pojemność skokowa

110

Skrzynia

Na przednie koła
2011-01-05
Tak
5

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

MYSK697

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
3

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

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 piękne Coupe Renault megane z 2010 roku(rejestracja 2011).
Auto świeżo sprowadzone z Niemiec z niskim przebiegiem 120tyś km i pełną dokumentacją do wglądu na miejscu.
Samochód z poszukiwanym silnikiem benzynowym 1.6 i mocy 110 koni.
Prezentowany egzemplarz w pięknej bieli prezentuje się bardzo ładnie.
Samochód porusza się na ładnych oponach letnich.
Wnętrze w typowej dla tego modelu ciemnej tapicerce, fotele kierownica i inne elementy w bardzo ładnym stanie ale to normalne przy takim przebiegu.
Auto posiada klimatyzację(sprawną),elektrykę, klimatronik itd.
Miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu jest wystarczająco mimo nadwozia coupe można wygodnie podróżować.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj prosty i poszukiwany silnik 1.6 o mocy 110 koni
Jednostka legitymuje się niskim przebiegiem 120tyś i doskonała kondycją.
Silnik pracuje równo, auto dobrze przyśpiesza a do tego silnik dobrze nadaje się do montażu instalacja gazowej.
Pozostałe podzespoły mechaniczne bez uwag, samochód prowadzi się pewnie, cicho i pewnie wybiera nierówności.Podsumowując auto warte zakupu dla kogoś kto szuka
prostego i niezawodnego auta w nietuzinkowym nadwoziu.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Cena zawiera wszelkie opłaty celno-skarbowe, 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!

