1.2Benz 105KM DSG Klimatr.Parktr.Alu AUX
Temp.Komp Faktura Gwarancja
Marka
Typ nadwozia

23 900 PLN
Skoda
Kompakt

Rok produkcji
Kolor

2011
Szary

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Fabia

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

170000

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

Na przednie koła
2011-01-28

1197

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Luksemburg

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

603 602 233 / 780 900 208
...
...

Model

NE5489J
Tak
5

5

Radio

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Światła do jazdy dziennej

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

Opony zimowe

Zawieszenie komfortowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Auto jest w znakomitym stanie technicznym i wizualnym. Posiada oryginalny lakier i potwierdzony przebieg. W ogłoszeniu podałem nr VIN i wyrażam zgodę na weryfikację
w ASO.
MOŻLIWY TRANSPORT AUTA POD WSKAZANY ADRES
Samochód z 3 miesięczną gwarancją.
Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy.
Gwarancja na 12 miesięcy obejmuje:
- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- mechanizmy różnicowe,
- wały napędowe,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- komputer główny silnika,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- zawieszenie hydro-pneumatyczne,
- paski rozrządu,
- łańcuchy rozrządu,
- koła zamachowe dwumasowe,
- turbosprężarki,
- diagnostykę komputerową,
- Auto Assistance - transport do warsztatu w razie awarii,
Gwarancja działa na terenie Całej Polski,
Naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
* auto jest po opłatach celno - skarbowych i jest gotowe do rejestracji w Polsce.** Koszt Rejestracji tylko 161,50zł.**
* przyjmujemy auta w rozliczeniu a propozycje zamiany można wysyłać mailem. Link znajduje się w danych kontaktowych, na dole ogłoszenia
* oferujemy tani kredyt w 24h w Banku BNP Paribas, gdzie oprocentowanie jest uzależnione od wieku auta i zaczyna się od 6,9%. Osoba odpowiedzialna za obsługę
kredytową jest Pani Agata - tel. 602 658 003

* możliwość sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej
* możliwość powrotu autem na kołach z ważnymi tablicami rejestracyjnymi oraz OC
* w ciągłej ofercie około 100 aut, link do naszej strony znajduje się w danych kontaktowych

