TDI 140 Kombi - NAVI - Salon PL - IDEAŁ - Raty
Zamiana Gwarancja

27 000 PLN

Marka

Skoda

Model

Typ nadwozia

Kombi

Typ paliwa

Rok produkcji

2010

Kolor

Srebrny

Leasing
Moc
Napęd

297000

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

2011-05-05

Liczba miejsc

Diesel

Przebieg

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Octavia

5

2000
Manualna

Kraj pochodzenia

Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Ogrzewane siedzenia tylne

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>SKODA OCTAVIA</b>
Samochód z polskiej sieci dealerskiej. Pojazd wyposażony jest w silnik o pojemności 2.0 Diesel o seryjnej mocy 140KM. Auto bardzo dobrze utrzymane. Świetnie
wyposażone. Świetnie się prezentuje w srebrnym kolorze z czarnym wnętrzem.
<b>STAN WIZUALNY:</b>
Stan wizualny oceniam jako idealny biorąc pod uwagę liczbę lat i przebieg jaki ma na swoim koncie. Zdjęcia przedstawiają pojazd w stanie rzeczywistym. Na karoserii
można znaleźć kilka rys czy niewielkich wgniecień.
<b>STAN TECHNICZNY:</b>
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie. Na obecną chwilę nie zauważyłem, aby wymagał jakichkolwiek wkładów finansowych do codziennej eksploatacji. Wszystkie
podzespoły są sprawne i nie wymagają napraw. Auto na bieżąco serwisowane.
<b>Dane techniczne:</b>
Pojemność: 1968cc
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 5,5 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 6,8 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 4,7 l/100 km
Kolor: Srebrny Metalik
Wnętrze: Materiałowe
Kolor wnętrza: Czarny
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>:
o ekran multimedialny Columbus z nawigacją GPS i mapami Europy
o klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa (100% sprawna)
o elektrycznie sterowane szyby x4
o elektrycznie ustawiane lusterka, elektrycznie składane
o audio RADIO/CD + AUX + Bluetooth

o podgrzewane fotele przednie
o tempomat
o ksenonowe reflektory
o centralny zamek sterowany w kluczyku
o regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
o skórzana, multifunkcyjna kierownica
o regulacja wysokości fotela kierowcy
o czujniki parkowania przód/tył
o system ISOFIX
o podgrzewane fotele z przodu
o tylna kanapa składana
o podgrzewana tylna szyba
i wiele innych...
<b>Więcej informacji:
Adam - tel. +48 666 608 065</b>
Możliwość sprzedaży ratalnej, leasingu / pożyczki leasingowej.
<b>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: liczba poduszek powietrznych: 8, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2023-03-14, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia:
Polska
Numer oferty: VER17BFN5

