1.6 Dynamic 110 KM

59 900 PLN BRUTTO
Marka
Typ nadwozia
Importowany
Przebieg
VAT faktura
Pojemność skokowa
Skrzynia
Emisja co2
Data pierwszej rejestracji
Zarejestrowany w

782 780 780 / 539 545 511
e.wiciak@arpol.com.pl
Arpol Motor Company

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Opel
Kompakt
Tak
90708
Tak
1598
Manualna
99
2017-07-24
Polska
Tak
5

Model

Astra

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2017

Kolor

Czerwony

Finansowanie

Tak

Moc

110

Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

WE913PY

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

VIN (na stronę)

W0LBF6EK5HG170053

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>ARPOL Salon Samochodów Używanych jako jedyny w regionie pod dachem.</b>
Nasze doświadczenie poparte ponad 25 letnią obecnością na rynku, przekłada się na trafny i pewny wybór używanego auta.
Samochody przyjmowane do sprzedaży przechodzą listę weryfikacyjną przez wykwalifikowanych mechaników naszego serwisu. Nabywca kupuje auto nie wymagające
własnego wkładu finansowego, co gwarantuje satysfakcję z kupna.
W naszym salonie Klient może liczyć na wyselekcjonowane samochody z wiarygodną historią pojazdu, poparte autentycznym przebiegiem. Ponadto gwarantujemy
sprawdzony stan techniczny z możliwością serwisowania.
Pierwsza wizyta w salonie może być zakończona udaną transakcją i wyjazdem zakupionym nowym samochodem.
<b>? Serwis ASO (pełna historia)
? Od pierwszego właściciela
? Salon Polska
Auto przygotowane do dalszej drogi
?Nowe tarcze i klocki hamulcowe tył
?nowe pióra wycieraczek tył/ przód
?serwis klimatyzacji z dezynfekcją
?Uzupełniono płyn do spryskiwaczy</b>
Wyposażenie:
Felgi Aluminiowe
Elektryczne szyby tył/ przód
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Podłokietnik z przodu ze schowkiem
Elektrycznie regulowane lusterka
Asystent pasa ruchu
Ostrzeganie przed kolizją z przodu
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Światła przeciwmgielne tył/ przód
Nawigacja
Bluetooth

Tryby sport
ESP, ASR, ABS
Wielofunkcyjna kierownica
Koło zapasowe
Tempomat
Światła do jazdy dziennej

Zapraszamy do naszego salonu na jazdę próbną!
Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia:
- kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem,
- uproszczone procedury,
- atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych.
Wszelkich informacje uzyskają Państwo w salonie oraz podczas kontaktu telefonicznego.
<b>Bezpośredni kontakt do sprzedawcy:
Ewa - 782780780
ARPOL Motor Company - autoryzowany salon Mitsubishi oraz aut używanych.
Ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń
Salon otwarty:
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 18:00
Sobota - 9:00 - 14:00</b>
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

