1.6 180koni.Alu 19.Grzana Kierownica i
fotele.2xAlu.Piekna Czerń.

33 000 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

Przebieg

181232

VAT marża

Tak

179

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Benzyna

Pojemność skokowa

2011-05-09

Bezwypadkowy

Astra

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

BAKF2608

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
3

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Elektryczne szyby przednie

Kontrola odległości z tyłu ...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Felgi aluminiowe 18

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwany model Opla Astrę z 2011 roku w praktycznej wersji kombi.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z normalnym przebiegiem 181tyś km.
Co ważne przy przebiegu 153tyś km wymieniono kompletny rozrząd.
Prezentowana Astra w bogatej wersji wyposażenia, posiada wszystko czego można oczekiwać.
Auto kw kolorze czarnym perłowym, prezentuje się bez zastrzeżeń, posiada chromowane listwy zewnętrzne i do kompletu porusza się na pięknej, oryginalnej feldze 19cali z
oponami letnimi.
Do kompletu dokładam koła aluminiowe 16 z oponami zimowymi.
W tej wersji mamy również ksenonowe światła z przodu z spryskiwaczami.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronne i bardzo ładnie utrzymane auto.
Posiada skórzaną, podgrzewaną kierownicę, pół skórzane fotele również podgrzewane.
Klimatronik dwustrefowy, tempomat itd.
Wszystko utrzymane należycie, ilość miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu powoduje iż nawet dłuższe podróże nie stanowią problemu. Do kompletu posiadamy przestronny
bagażnik,
z łatwym dostępem do wszystkiego co do niego spakujemy.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj bardzo dobrze utrzymany egzemplarz.
Silnik to poszukiwana jednostka 1.6 o mocy 180koni jest bardzo dynamiczna i niejednego przyjemnie zaskoczy dynamiką.
Silnik pracuje bez zastrzeżeń, zresztą tak jak inne podzespoły, zawieszenie sztywne sprzęgło i skrzynia bez zastrzeżeń auto nie wymaga nakładów finansowych po
zakupie.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i zakupu bo warto.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Cena po wszystkich opłatach, pozostaje koszt rejestracji w urzędzie 170zł.
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!

