Nowy Rozrząd.Klima.Opony
Wielosezonowe.Ładne,zadbane Auto!

19 900 PLN

Marka

Skoda

Model

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2012

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

60
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2012-02-09

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Fabia

Typ paliwa

Benzyna
141232
Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1198
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

RWDK1012

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi stalowe

Opony zimowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję znany i poszukiwany u nas model samochodu Skodę Fabię z 2012 roku.
Samochód sprowadzony z Niemiec z udokumentowanym przebiegiem 141tyś km.
Auto wyposażone w prosty silnik 1.2 o mocy 60koni i co ważne po przyjeździe wymieniono kompletny rozrząd na co dokładam Fr do wglądu.
Prezentowany egzemplarz w kolorze białym, ładnie się prezentuje lakier bez rys i innych uszkodzeń.
Fabia porusza się na oponach wielosezonowych w bardzo dobrym stanie.
5 drzwiowe nadwozie jest praktyczne i każdy je doceni w codziennym użytkowaniu.
Wnętrze czyste, niezniszczone fotele kierownica w aucie jest miło i z przyjemnością można z niego korzystać na co dzień.
Auto posiada elektryczne szyby z przodu i sprawną klimatyzację.
Do kompletu mamy łatwo dostępny bagażnik w którym zmieścimy nawet większe zakupy.
Strona mechaniczna to sprawdzony silnik 1.2 o mocy 60koni.
Prosta konstrukcja cechująca się niskim spalaniem a co ważne auto świeżo po wymianie rozrządu.
Pozostałe podzespoły mechaniczne również bez uwag, zawieszenie sztywne sprzęgło pracuje bez zastrzeżeń skoda nie wymaga na ten moment 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

