1.7 CDTi 130KM Cosmo Navi AUTOMAT - raty od
699PLN

53 000 PLN

Marka

Opel

Model

Typ nadwozia

SUV

Typ paliwa

Rok produkcji

2013

Przebieg

Kolor

Biały

Finansowanie

Leasing
Moc
Napęd

130

Skrzynia

Tak

Liczba drzwi

Tak

Pojemność skokowa

GPU 54T9

Serwisowany w ASO

Diesel
142000

Tak
Na przednie koła

Numer rejestracyjny pojazdu

Mokka

1686

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2013-10-17

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Asysten pasa ruchu

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>OPEL MOKKA</b>
Auto zarejestrowane w kraju. Wyprodukowane w 2013 roku. Samochód jest w 100% sprawny i bezwypadkowy. <b>Stan techniczny jest idealny, tak jak wizualny.
</b>Wszystkie części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jes<b>t przygotowany do jazdy</b> i można nim
wracać do domu bez żadnych obaw. Samochód był regularnie serwisowany w ASO. Posiada bezawaryjny silnik Diesla, który idealnie współpracuje z <b>automatyczną
skrzynią biegów</b>. Silnik jest suchy i bez wycieków. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie. <b>Auto bezwypadkowe!
Dane techniczne:</b>
Moc: 130KM (96kW)
Rodzaj silnika: Diesel
Rodzaj skrzyni: <b>automatyczna</b>
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Rok produkcji: 2013
Zużycie paliwa wg danych producenta:
Średnie: <b>6.6/100km</b>
Norma spalin: Euro 5
Kolor: <b>biały</b> metalik
Wnętrze: <b>skórzane </b>/ czarne
<b>Najważniejsze elementy wyposażenia:</b>
? ABS / ASR / ESP
? Airbag 9 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
? Czujnik deszczu i zmierzchu
? Czujniki parkowania przód i tył + kamera
? Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
? Felgi aluminiowe
? Fotele przednie regulowane

? Kamera cofania
? Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
? Klimatyzacja automatyczna
? Komputer pokładowy
? Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
? Lusterka boczne składane elektrycznie
? Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
? Ogrzewanie przednich foteli i kierownicy
? Podłokietnik przedni
? Radio CD/MP3
? Reflektory z funkcją świateł do jazdy dziennej
? System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
? System multiledialny z nawigacją w konsoli środkowej
? System składania tylnych siedzeń
? Szyby tylne przyciemniane
? Światła przeciwmgielne
? Tempomat
? Tylne oparcie składane, dzielone 60/40
? Wejście AUX/USB
? Wyświetlacz wielofunkcyjny
? Zamek centralny z pilotem
? Zestaw głośnomówiący Bluetooth
? AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem <b>NAWET bez wkładu własnego podczas jednej wizyty.</b>
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego <b>WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.</b>
Możesz mieć ten samochód od <b>799PLN miesięcznie!</b>
Cena <b>PROMOCYJNA </b>z finansowaniem.
<b>Więcej informacji:</b>
Daniel - tel. +48<b>530 170 495 </b>
Adam - tel. +48 <b>666 608 065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
<b>Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!</b>
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
???????????????????
<b>Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 8, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2022-10-07, tapicerka: skora, tapicerka kolor: czarny, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER17C3DR

