Pierwszy Właściciel.1.8
150koni.Klimatronik.Grzane Fotele.Ksenon!
Marka

28 000 PLN
Mitsubishi

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2012

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Lancer

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

204323

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

150

Skrzynia

Na przednie koła
2012-02-29

1798
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

...
...
...

Model

WM YY70
Tak
5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony letnie

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś zapraszam do zapoznania się z ofertą Mitsubishi Lancer z 2012 roku.
Auto świeżo sprowadzone z Niemiec od pierwszego właściciela z pełną dokumentacją serwisową.
Posiada normalny przebieg 204tyś km i pełną dokumentację do wglądu na miejscu.
Wyposażony w poszukiwany,Japoński silnik 1.8 o mocy 150koni.
Prezentowany egzemplarz w pięknej czerni, prezentuje się nienagannie lakier bez rys i innych uszkodzeń i co ważne również bez korozji. Wygląda naprawdę bardzo
dobrze i może się podobać.Lancer porusza się na oryginalnych felgach aluminiowych w rozmiarze 16 cali z ładnymi oponami letnimi.Przy parkowaniu przydadzą się czujniki
z tyłu które ułatwią ten manewr.
Przechodząc do wnętrza mamy przestronnego i dobrze wykonanego Japończyka.
Praktyczna ciemna tapicerka w doskonałej kondycji, kierownica również po aucie nie widać przebiegu. Wyposażenie obejmuje klimatyzację, tempomat, podgrzewane fotele
itd.
Miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu nie zabraknie nawet wysokim pasażerom.
Do kompletu posiadamy przestronny bagażnik z ułatwionym dostępem poprzez podnoszoną tylną klapę.
Strona mechaniczna to sprawdzony silnik na łańcuchu montowany w wielu modelach tej marki.
Cechuje się bardzo dobrą dynamiką i dobrze napędza to auto, pracuje bez zastrzeżeń zresztą jak i pozostałe elementy mechaniczne w samochodzie.
Na ten moment auto nie wymaga najmniejszych nakładów finansowych po zakupie można wsiąść i cieszyć się z jazdy.
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.
Cena zawiera wszystkie opłaty calno-skarbowe, pozostaje koszt rejestracji 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!

