Lift 2013 rok.Wielofunkcja.Tempomat.Grzane
Fotele.Prosta Benzyna!

29 900 PLN

Marka

Opel

Model

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2013

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie
Moc
Napęd

Tak

100

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

128323

Pojemność skokowa

2013-02-27

Bezwypadkowy

Benzyna

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Astra

Typ paliwa

5

1398
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

SEL JC306

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Elektryczne szyby przednie

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Wspomaganie kierownicy

Felgi stalowe

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwany na naszym rynku samochód opla Astrę J z 2013 roku.
Samochód w wersji poliftowej w pięknej bieli i wersji Hatchback.
Auto sprowadzone z Niemiec bezpośrednio od właściciela w bardzo ładnym stanie zarówno wizualnym jak i mechanicznym.
Legitymuje się niskim i w pełni udokumentowanym przebiegiem 128tyś km który widać po aucie.
Astra w kolorze biały metalik, prezentuje się bardzo ładnie lakier bez rys i uszkodzeń.
Posiada chromowane dodatki które dodają elegancji i wyróżniają ten egzemplarz.
Przechodząc do wnętrza mamy tutaj przestronne i doskonale utrzymane wnętrze, wyposażenie obejmuje podgrzewane fotele, skórzaną wielofunkcyjną kierownicę ze
sterowaniem tempomatem.
Fotele czyste, bez najmniejszych oznak zużycia przyciski bez przetarć w aucie jest czysto i przyjemnie można mim podróżować.
Do kompletu mamy przestronny, łatwo dostępny bagażnik o równych krawędziach.
Wyposażony w silnik 1.4 o mocy 100koni, prosta konstrukcja bez żadnych turbin, dwumasów i z prostą, bezawaryjną skrzynią biegów. Silnik ten dobrze nadaje się do
montażu instalacji gazowej co dodatkowo może obniżyć koszty użytkowania.
Silnik pracuje bez zastrzeżeń, samochód jest dynamiczny i 100 koni bardzo dobrze napędza tej wielkości samochód. Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez
zastrzeżeń, zawieszenie sztywne, hamulce w bardzo dobrej kondycji samochód nie wymaga żadnych nakładów finansowych.
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!

Tak

