Toyota Yaris SOL+ 1.0 VVT-i Serwis Gwarancja
Raty Zamiana
Marka

19 000 PLN
Toyota

Typ nadwozia

Auto małe

Rok produkcji

2007

Kolor

Czerwony

Moc

69

Napęd

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

Model

Yaris

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

136000

Pojemność skokowa
Skrzynia

998
Manualna

Data pierwszej rejestracji

2007-07-19

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lusterka boczne ustawiane elek...

Wspomaganie kierownicy

ABS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

T`OYOTA YARIS
Samochód jest w 100% sprawny. Stan techniczny jest idealny, tak jak wizualny (brak najmniejszych oznak zużycia). Wszystkie części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz
filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jest przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu bez żadnych obaw. Samochód był regularnie
serwisowany. Yaris posiada bezawaryjny i ekonomiczny silnik benzynowy o mocy niecałych 68KM, który idealnie współpracuje z manualną, 5-stopniową skrzynią biegów.
Silnik jest suchy i absolutnie bez wycieków. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie!
Dane techniczne:
Pojemność: 998cc
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 2/3 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 5,0 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 5,8 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 4,2 l/100 km
Kolor: Czerwony
Wnętrze: Materiałowe
Kolor wnętrza: Ciemny
Więcej informacji:
Adam - tel. 666-608-065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU.
Umożliwiamy Naszym klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na facebook'u i instagrm'ie.
???????????????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata
Zapraszamy serdecznie!
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 2, liczba miejsc: 5, tapicerka: welur, tapicerka kolor: czarny

Numer oferty: VER17D4AM

