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Marka
Typ nadwozia

Honda
Kompakt

Rok produkcji
Kolor

2010
Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

28 000 PLN
Benzyna

Przebieg

185453

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

100

Skrzynia

2010-02-08
Tak

Liczba miejsc

Civic

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Bezwypadkowy

Model

5

1339
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

OB OM9505

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

3

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka Alcantara

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Uruchamianie silnika bez użyc...

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony wielosezonowe

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwanego Japończyka Hondę Civic w wersji Type-S.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z pełną dokumentacją serwisową potwierdzającą przebieg. Prezentowany egzemplarz w usportowionej wersji Type-S w
połączeniu z sprawdzonym silnikiem 1.4 o mocy 100koni.
Honda w jedynym słusznym kolorze czarny metalik, prezentuje się bez zastrzeżeń, lakier ładnie utrzymany i co ważne samochód posiada oryginalny lakier na całym aucie.
Porusza się na oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 16 cali z bardzo ładnymi oponami wielosezonowymi.
Wnętrze w typowej, ciemnej tapicerce, prezentuje się bez zastrzeżeń, fotele czyste niezniszczony kierownica i wszystkie przełączniki bez oznak zużycia. Auto posiada
podgrzewane fotele, kierownicę wielofunkcyjną, tempomat i parę innych dodatków.
Wygodne fotele z dobrym trzymaniem bocznym nawet przy szybkim pokonywaniu zakrętów pozwalają pozostać na swoim miejscu.
Utwardzone zawieszenie na pewno doceni każdy kto lubi skorzystać z bezpośrednich odczuć przy prowadzeniu.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj prostą jednostkę 1.4 o mocy 100koni wyposażoną w łańcuch rozrządu. Silnik pracuje bez najmniejszych zastrzeżeń, auto
jest dynamiczne i dobrze przyśpiesza.
Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, zawieszenie niewybite, hamulce bez zastrzeżeń, sprzęgło skrzynia wszystkie elementy bez zastrzeżeń.
Podsumowując auto warte zakupu, w bardzo dobrej kondycji zarówno mechanicznej jak i wizualnej. Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo
warto.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Honda po wszystkich opłatach celnych, pozostaje koszt rejestracji w urzędzie 170zł.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
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!

