Pierwszy Właściciel.147tyś
km.2xKlimatronik.2xPDC.100% Oryginał.

39 900 PLN

Marka

Hyundai

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2013

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

Diesel

Przebieg

147654

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

116

Skrzynia

Niemcy

1685
Manualna

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

...
...
...

i40

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Model

2013-01-22
Tak
5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Podgrzewane lusterka boczne

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Elektryczny hamulec postojowy

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 poszukiwane kombi hyundaia I40 z 2013 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z pełną dokumentacją potwierdzającą przebieg 147tyś który można również potwierdzić w ASO.
Auto co ważne i warte podkreślenia posiada oryginalny lakier na całym aucie, auto jest bezwypadkowe. Prezentowany egzemplarz w kolorze czarny metalik, prezentuje się
nienagannie lakier bez rys auto naprawdę może się podobać i jest sporo powyżej średniej rynkowej.
Parkowanie w ciasnych miejscach ułatwia nam czujniki parkowania zarówno z przodu jak i z tyłu.
Hyundai porusza się na oryginalnej feldze 17 cali z oponami letnimi w dobrym stanie.
Przechodzą do wnętrza mamy nienagannie utrzymane wnętrzem fotele zarówno z przodu jak i z tyłu wyglądają jak nowe. Wnętrze nie nosi oznak zużycia, przyciski,
kierownica jak i również bagażnik wyglądają jak nieużywane.
Prezentowany egzemplarz wyposażony w bardzo dobrze, posiada dwustrefowy klimatronik, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, tempomat, zestaw głośnomówiący,
wyjścia aux i usb itd.
Fotele wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, do tego dobrze wyprofilowane więc nawet przy dłuższej podróży nie będziemy narzekać wysiadając z samochodu.
Strona mechaniczna to do końca serwisowany egzemplarz, wyposażony w znany i niezawodny silnik 1.7 wyposażony w łańcuch rozrządu.Silnik to bardzo dobra jednostka,
średnie spalanie na poziomie 6 litrów nie stanowi problemu. Auto pali na dotyk, chodzi równo dynamika jest naprawdę wystarczająca a silnik bardzo elastyczny.
Pozostałe podzespoły mechaniczne bez uwag, sprzęgło, skrzynia zawieszenie nie wymagają najmniejszych nakładów finansowych.
Podsumowując auto warte zakupu, dużo powyżej średniej rynkowej i bezwypadkowe.
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.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115a
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

