4x4 2.0 Veloce Gwarancja Raty Zamiana

104 000 PLN

Marka

Alfa Romeo

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2017

Kolor

Szary

Pojemność skokowa
Skrzynia

1995

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2017-01-01

Model

Benzyna

Przebieg

85000

Finansowanie

Tak

Moc

280

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Giulia

Typ paliwa

GD6c652
Tak
5

5

...
...
...

Apple CarPlay

Interfejs Bluetooth

Radio

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Elektroniczna kontrola ciśnie...

ABS

ESP

Asystent hamowania awaryjnego ...

Aktywny system monitorowania k...

Asysten pasa ruchu

System minimalizujecy skutki k...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>Alfa Romeo Giulia Veloce </b>
Auto zarejestrowane w kraju, ubezpieczone z ważnym badaniem technicznym. Samochód jest w 100% sprawny, bezwypadkowy. Stan techniczny jest idealny, tak jak
wizualny. 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. Giulia posiada dynamiczny silnik turbodoładowany o pojemności 2litrow i mocy 280km. Wnętrze auta
jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie. Samochód pierwsza setke osiąga w 5,2s. Skrzynia biegów 8 stopniowa pozwala utrzymać niskie spalanie przy dużej mocy
i super osiagi.
Przebieg: 85.000km
Udokumentowany, potwierdzony pełną historią przeglądów.
Dane techniczne:
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 13 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 14 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 12 l/100 km
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
007 - Automatyczna skrzynia biegów AT
009 - System ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół
011 - Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
015 - ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych przy przyspieszaniu

023 - Szyby tylne sterowane elektrycznie
028 - Szyby przednie sterowane elektrycznie
041 - Lusterka regulowane elektrycznie
052 - System awaryjnego hamowania Brake Assist System (BAS)
129 - Adaptacja wyposażenia dla zimnych krajów
189 - Czujnik zapięcia pasów SBR
2NJ - Szare zaciski hamulców
320 - Wspomaganie kierownicy
347 - Czujnik deszczu
365 - Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach TPMS
392 - System Kontroli trakcji ESP
416 - Tempomat
447 - Opony Run Flat o tym samym wymiarze opon (przód 225; tył 225)
48F - Komputer pokładowy - Trip computer 4DK - Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera 4EA - Tylne światła LED
4WQ - Koła ze stopów lekkich R18" 10-ramienne ciemne (opony: min. 225/45/18)
500 - 4 poduszki powietrzne (2 przednie, 2 boczne)
505 - Poduszki powietrzne przednie boczne 55B - System hamowania (AEB) z czujnikiem ochrony pieszych 57E - Blokada drzwi - Security Lock 5BH - Przyciski
wielofunkcyjne na ramionach kierownicy
5DD - System Alfa DNA - Tryb jazdy: Dynamic/ Natural/ Advanced Efficiency
5DE - System Stop&Start
614 - Kurtyny powietrzne boczne
788 - Skóra naturalna, fotele przednie sportowe z wysuwaną częścią podkolanową
GTD - Lusterka zewnętrzne składane
HAF - Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
LA1 - Asystent pasa ruchu - LDW
LCB - Podświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi
LM2 - Reflektory Bi-ksenonowe 25W z DRL
RAG - Radio z wyświetlaczem 6,5"
RCH - System audio obejmujący 8 głośników (4x165-mm, 20 Watt, 4x25-mm, 15 Watt)
RS3 - Port USB & Aux w podłokietniku

Więcej informacji:
Adam - tel.666-608-065
Daniel - tel. +48 530 170 495
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.
Możesz mieć ten samochód od 1499PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!
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.
???????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!
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.
Zapraszamy serdecznie!
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5, tapicerka: skora, kraj pochodzenia: USA
Numer oferty: VER17JNBN

