Fiat Tipo 1.3 - Salon PL - I Właściciel - Serwis Gwarancja Raty

35 000 PLN

Marka
Typ nadwozia

Fiat
Auto miejskie

Rok produkcji
Kolor

2017
Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

1248
Manualna
Polska
GD854MV

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Model

Tipo

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

136000

Finansowanie

Tak

Moc

95

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2017-01-30

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Kontrola trakcji

ABS

ESP

Isofix (punkty mocowania fotel...

FIAT TIPO
Data produkcji: 11.2017
Przebieg: 49 tyś. km.
Dynamiczny silnik Diesel'a o pojemności 1.3 litra i mocy 95KM.
Auto bardzo ekonomiczne. Samochód jest w 100% sprawny. Stan techniczny bez najmniejszych uwag. Zarówno silnik i skrzynia biegów czy zawieszenie działają bez
zarzutu. Wszystkie części były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jest w 100% przygotowany do jazdy. FIAT posiada dynamiczny silnik o pojemności 1.3 i mocy
95KM. Silnik i skrzynia biegów są suche i bez wycieków. Wnętrze auta jest czyste i zadbane, bez oznak zużycia. Tapicerka jak i całe wnętrze bardzo ładnie sie prezentuje.
Kierownica i lewarek również w znakomitej kondycji. Stan karoserii bez uwag.
PODSTAWOWE DANE:
Liczba miejsc: 4
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 4,2 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 4,7 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 3,7 l/100 km
Kolor: granatowy metalik
Kolor wnętrza: czarny
STYLISTYKA
o Zderzaki w kolorze nadwozia
o Kierownica skórzana, multifunkcyjna
o Tapicerka materiałowa
KOMFORT
o Porty USB i AUX i Bluetooth(R)
o Duży ekran multimedialny
o Klimatyzacja (100% sprawna)
o Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radia
o Kierownica z regulacją wysokości
o Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku
o Szyba tylna podgrzewana
o Elektrycznie sterowane szyby
o Tylna kanapa z dzielonym
o Uchwyty Isofix trzypunktowe na tylnej kanapie
o Wspomaganie elektryczne kierownicy
o Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia
TECHNOLOGIA

o Wyświetlacz LCD
o Komputer pokładowy
BEZPIECZEŃSTWO
o Kurtyny powietrzne
o Immobiliser FIAT Code
o Poduszka powietrzna kierowcy
o Poduszka powietrzna pasażera
o Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
o Poduszki powietrzne przednie boczne
o Zagłówki przednie z regulacją wysokości
o Światła przeciwmgielne
i wiele innych...
Więcej informacji:
Adam - tel. 666 608 065
Daniel - tel. 604 155 572
Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia wyceny rzeczoznawcy.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.
Umożliwiamy Naszym klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z gwarancją GetHelp! na wszystkie usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
Gwarancja to:
1. Darmowa aplikacja iHelp,
2. Szybkie naprawy na drodze,
3. Całodobowy Assistance,
4. Bezgotówkowe naprawy w warsztatach na terenie całej Polski.
Zapraszamy również do odwiedzin naszego salonu samochodów używanych VERSUS, przy ul. Janka Wiśniewskiego 4 w Gdyni. Przed przyjazdem, prosimy o kontakt z
naszym działem sprzedaży, który uzgodni z Państwem dogodne warunki wizyty w salonie, a także poinformuje o dostępności samochodów, gdyż znajdują się one w ciągłej
sprzedaży.
Specjalizujemy się również w sprowadzaniu samochodów pod indywidualne zamówienie klienta.
Więcej o nas:
versus-auto.com
Więcej informacji:
Adam - tel. 666 608 065
Daniel - tel. 604 155 572
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na facebook'u i instagram'ie - VERSUS MORSKA.
???????????????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!
Dla Państwa wygody znajdujemy się przy głównych ulicach w Gdyni. Czeka tam ponad 150 używanych samochodów osobowych i dostawczych różnych klas i przedziałów
cenowych.
W naszych salonach zaproponujemy wygodne oraz odpowiednie formy finansowania zakupu w postaci - kredytu, leasingu lub wynajmu długoterminowego, a także,
zajmiemy się załatwieniem wszelkich formalności związanych z rejestracją samochodu oraz uzyskaniem ubezpieczenia.
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy oraz nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
Zapraszamy serdecznie!
Oddział Gdynia
F.H.U Versus S.C.
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 6, liczba miejsc: 5, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: szary, kraj pochodzenia: Polska
Numer oferty: VER17Z3CP

