1.4 95koni.Klima.Alu17 z oponami
wielosezon.Ciekawy model!

15 000 PLN

Marka

Alfa Romeo

Model

Typ nadwozia

Auto małe

Rok produkcji

2009

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

95
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2009-08-04

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Mito

Typ paliwa

Benzyna
182343
Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1368
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

GIFK8792

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

3

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica skórzana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję praktycznego mieszczucha Alfę Romeo Mito z 2009 roku.
Wyposażony w prosty silnik 1.4 o mocy 95 koni i manualną skrzynię biegów.
Auto sprowadzone z Niemiec z normalnym przebiegiem 180tyś i dokumentacją do wglądu na miejscu.
Auto w kolorze białym ale zostało oklejone brązową folią a dach na czarno.
Takie połączenie prezentuje się nietuzinkowo a do tego auto porusza się na czarnej feldze w rozmiarze 17cali z bardzo ładną oponą wielosezonową.
Wnętrze w praktycznej, ciemnej tapicerce prezentuje się bardzo dobrze.
Auto posiada klimatyzację która chłodzi aż miło.
Stylistyka wnętrza powoduje iż nie sposób go pomylić z innym samochodem.
Silnik to prosta jednostka 1.4 o mocy 95 koni.
Pali na dotyk, chodzi równo i dobrze napędza tej wielkości samochód.
Zawieszenie jak i inne podzespoły bez zastrzeżeń, zawieszenie sztywne Alfa prowadzi się pewnie
cicho wybiera nierówności i dobrze hamuje.
Podsumowując auto w dobrej kondycji mechanicznej, nie wymaga nakładów finansowych.
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.
Na auto wystawiam Fr Vat Marża, kupującemu pozostaje rejestracja 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!

Tak

