Jeden wł.od 2015.2.0 Diesel.Automat.Bardzo
Dobrze utrzymany Egzemplarz

22 500 PLN

Marka

Volvo

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2008

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd

Diesel

Przebieg

242077

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

136

Skrzynia

2008-08-29

Bezwypadkowy

V50

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

Tak

Liczba miejsc

5

1998

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

SO 4608P

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka częściowo skórzan...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję sprawdzone i poszukiwane Volvo V50 z 2008 roku.
Samochód od 5 lat w jednych rękach i utrzymany w stanie jakiego chciałbym oczekiwać od używanego egzemplarza. Wszystkie przeglądy okresowe i wymiany
dokonywane tylko przez jednego mechanika który dbał o wszystko jak należy.
Prezentowany egzemplarz użytkowany przez statecznego właściciela więc auto nie używane nadmiernie bardzo dobrze zachowane.
Prezentowany egzemplarz w kolorze grafit metalik prezentuje się bez uwag, lakier bez rys i innych uszkodzeń a do kompletu porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej
16cali z oponami letnimi.
Wnętrze w typowej dla modelu ciemnej tapicerce, posiada klimatronik, temomat, skórzaną kierownicę wielofunkcyjną itd. Fotele czyste, niepoprzecierane auto nie nosi
oznak nadmiernego zużycia. Miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu jest wystarczająco i nawet długie podróże nie nastręczają problemów. Do kompletu mamy przestronny
bagażnik z ułatwionym dostępem poprzez podnoszoną tylną klapę.
Strona mechaniczna to poszukiwany motor 2.0 o mocy 136koni, sprzęgnięty z automatyczną skrzynią biegów. Silnik pali na dotyk, chodzi równo auto jest dynamiczne i przy
tym oszczędne.
Dla osób ceniących wygodę mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów która pracuje bez zastrzeżeń, jest po serwisie olej wymieniony w ostatnim czasie.
Wszystkie elementy mechaniczne w bardzo dobrej kondycji, zainteresowane osoby zapraszam do oglądania 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 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

