1.9 130koni.Klimatronik x2.Nawigacja.Alu
17.Nowy Rozrząd.

25 000 PLN

Marka

Renault

Model

Typ nadwozia

Minivan

Typ paliwa

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

222343

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

130

Skrzynia

2011-04-28

Bezwypadkowy

Diesel

Przebieg

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Scenic

Tak

Liczba miejsc

5

1870
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

GLA0077

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Rolety na bocznych szybach opu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Zmiana biegów w kierownicy

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony letnie

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwanego, rodzinnego Vana Megane Grand Scenic z 2011 roku.
Samochód sprowadzony z Niemiec z normalnym przebiegiem 220 tyś km i pełną dokumentacją serwisową do wglądu na miejscu. Przy przebiegu 202 tyś km wymieniono
komplety rozrząd wraz z pompą wody więc na kolejne 70tyś km mamy spokojną głowę.
Prezentowany egzemplarz w przedłużonej wersji grand więc ilość miejsca w bagażniku pozwoli zapakować nawet niestandartowe pakunki.
Prezentowany egzemplarz w pięknej czerni prezentuje się nienagannie a do tego porusza się na oryginalnej feldze aluminiowej w rozmiarze 17 cali z letnimi oponami w
bardzo dobrej kondycji.
Przechodząc do wnętrza mamy wygodne miejsce dla 5 dorosłych osób które mogą wygodnie podróżować gdziekolwiek sobie wymyślą. Fotele zarówno z przodu jak i z tyłu
są bardzo wygodne i nawet po dłuższej jeździe nikt nie wysiądzie zmęczony.
Wnętrze czyste, ładnie utrzymane i dobrze wyposażone. Na pokładzie mamy tempomat, dwustrefowy klimatronik, elektrycznie otwierane tylne i przednie szyby, nawigację
itd.
Strona mechaniczna to sprawdzony silnik 1.9 o mocy 130 koni.
Jednostka niezawodna cechująca się ponadprzeciętnymi przebiegami, dobrą dynamiką a to wszystko okupione bardzo rozsądnym spalaniem. Auto pali na dotyk, chodzi
równo i dobrze napędza ten niemały przecież samochód. Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, zawieszenie, sprzęgło wszystko pracuje jak należy co
zresztą można potwierdzić przed zakupem na przeglądzie.
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 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

