2.0 SkyActive Automat Navi Europa - raty od
999PLN
Marka

Mazda

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2015

Kolor

Szary

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

59 000 PLN

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Model

3

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

47000

VAT marża

Tak

Leasing

Tak

Moc

120

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2015-02-13

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Apple CarPlay

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Aktywny asystent hamowania awa...

Asysten pasa ruchu

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>MAZDA 3</b>
Wspaniale wyposażona Mazda 3. Samochód jest w 100% sprawny. Stan techniczny jest idealny. Wizualnie również bez zastrzeżeń. 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. Posiada bezawaryjny silnik benzynowy, który idealnie współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Silnik jest suchy i bez wycieków. Wnętrze
auta jest pedantycznie zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie.
WERSJA EUROPEJSKA.
<b>Automatyczna, 6-stopniowa skrzynia biegów.
Znakomita jednostka benzynowa o pojemności 2 litrów i mocy 120KM.
Dane techniczne:</b>
Moc: 120KM
Rodzaj silnika: wolnossący, benzynowy
Rodzaj skrzyni: sześciostopniowa, automatyczna
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Rok produkcji: 2015
Zużycie paliwa wg danych producenta:
Średnie: 6.6/100km
Norma spalin: Euro 6
Kolor: Szary Metalik
Wnętrze: Materiałowe
<b>Wyposażenie:</b>

o A-SCBS - sys-tem wspo-maga-jący hamow-anie
o Elek-tro-chro-matyczne luster-ko wsteczne
o Sys-tem Nawigacji Mazda
o Czujnik deszczu (in-teli-gent-ne wy-ci-eraczki)
o Czujnik zmierzchu (światła automatyczne)
o Czujniki parkowania
o Podgrzewane fotele przednie
o Skórzana tapicerka
o Obudowy lusterek bocz-nych w ko-l-orze nad-wozia
o Spoil-er dachowy
o Luster-ka boczne pod-grze-wane, składane i sterow-ane elektrycznie (z funk-cją AUTO)
o Przy-ciem-ni-ane tyl-ne szyby
o Antena dachowa w kształcie płet-wy rek-ina
o Zaawansow-any sys-tem dostępu bezkluczykowego
o Tyl-ne świ-atła di-od-owe
o Przednie światła do jazdy dziennej
o Elek-tro-chro-matyczne luster-ko wsteczne
o Gniazdo 12V w bagażniku
o Klimatyz-acja auto-matyczna, dwustre-fowa
o Skórz-any drążek zmi-any biegów
o Cen-t-ralny zamek ze zdalnym sterow-aniem
o Naw-iewy na tyl-ną kanapę
o Elektrycznie sterow-ane szyby przed-nie i tyl-ne
o Skórz-ana kierown-ica z przy-ciskami sterow-ania au-dio i Bluetooth oraz tempomatem
o Zestaw napraw-czy op-ony z kom-pre-sor-em 12V
o HLA - układ wspo-maga-jący rusz-anie na wzniesi-eniu
o Przed-nie, boczne i kurtynowe poduszki powi-etrzne
o A-SCBS - sys-tem wspo-maga-jący hamow-anie
o Przed-nie poduszki powi-etrzne
o Sys-tem dy-nam-icznej st-a-b-il-iz-acji toru jazdy i kon-troli trak-cji (DSC + TCS)
o RCTA - sys-tem mon-itor-ujący ruch poprzeczny przy co-faniu
o Sys-tem wykry-wania pojazdów w martwym polu
i wiele innych...
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 <b>od 999PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
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.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
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: olej roślinny: Tak, liczba poduszek powietrznych: 9, liczba miejsc: 5, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Niemcy, status
sprowadzonego: dorejestracji_oplacony
Numer oferty: VER17F62D

