1.6 MPI Automat Ekrany - Bardzo zadbana Gwarancja Raty Zamiana
Marka
Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor
Leasing
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Volkswagen
Sedan
2014
Srebrny

Model

Jetta

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

85000

Finansowanie

Tak

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

Na przednie koła
2014-12-11

1600

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Rosja

Numer rejestracyjny pojazdu

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

...
...
...

59 000 PLN

GD 999LK
Tak
5

4

Radio

Zestaw głośnomówiący

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica skórzana

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

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

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>VW JETTA</b>
Auto zarejestrowane w kraju, od pierwszego właściciela. Samochód jest w 100% sprawny i bezwypadkowy. Zarówno stan techniczny jak i wizualny absolutnie 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. Jetta posiada dynamiczny silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra i mocy 105KM, który idealnie współpracuje z automatyczną skrzynią
biegów. Silnik idealny pod instalację gazową. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo właściciel zamontował zestaw ekranów w tylnych
zagłówkach (z słuchawkami) firmy Alpine oraz profesjonalnie wygłuszył całą karoserię. Auto dopracowane w każdym szczególe. Od nowości w jednych rękach.
<b>Data produkcji: 2014
Przebieg: 85.000km
Udokumentowany, w 100% potwierdzony!
Znakomita jednostka benzynowa o pojemności 1.6 litra - 105KM - niezawodny silnik, wyjątkowo ekonomiczny!
Dane techniczne:</b>
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 8,6 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 9,2 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 7,1 l/100 km
Kolor: Biały Metalik
Wnętrze: Materiałowe
Kolor wnętrza: Szary
<b>Wyposażenie:</b>
o Klimatyzacja CLIMATIC
o Skórzana kierownica
o Tempomat
o Czujniki parkowania przód/tył
o Follow Me Home - odprowadzanie światłami
o Ekrany DVD w zagłówkach + komplet słuchawek i pilotów
o Czujniki zmierzchu i deszczu
o Fotochromatyczne lusterko wsteczne
o ABS / ASR / ESP

o System Poduszek i kurtyn powietrznych
o Elektrycznie sterowane szyby
o Elektryczne lusterka
o Podgrzewane lusterka
o Podgrzewane fotele
o Rozbudowany komputer pokładowy
o Klimatyzowany schowek
o Podłokietniki
o Wspomaganie kierownicy
o Fabryczny alarm
o Immobiliser
<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: 10, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2022-12-13, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: szary, kraj pochodzenia:
Rosja, status sprowadzonego: sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER17BFKH

