Oryginalny Lakier Serwisowany Stan Bardzo
Dobry Po Opłatach Gwarancja
Marka

38 900 PLN
Opel

Typ nadwozia

Minivan

Stan

Używane

Przebieg

166000

Kolor

Brązowy

Finansowanie
Moc
Napęd

Model

Zafira

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2012

VIN

W0L00000000000000

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

Na przednie koła

Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

1364
Francja
Tak
7

5

510-810-501
...
AUTO-HANDEL KAROL STYPUŁKOWSKI
Białystok, Podlaskie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania przednie

Czujniki parkowania tylne

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo SD

Isofix

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja dwustrefowa

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Podgrzewane lusterka boczne

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne tylne

Przyciemniane szyby

Relingi dachowe

System Start-Stop

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne

Tapicerka skórzana

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

////////////////SAMOCHÓD Z PISEMNĄ GWARANCJĄ S E L E C T C A R G R O U P /
Opel Zafira 1.4 Turbo benzyna- bardzo oszczędny a zarazem dynamiczny i niezawodny silnik. Pełny 2012 rok produkcji a pierwsza rejestracja 04/2012. Samochód posiadał
tylko jednego właściciela który na bieżąco serwisował go w autoryzowanym serwisie. Auto znajduje się w idealnym stanie technicznym jak i wizualnym. Zawieszenie
pracuje idealnie, nie dobiegają żadne niepokojące odgłosy, nie ma luzów. Silnik jest suchy bez wycieków i zapoceń, pracuje równo i cicho, nie dymi. Wszystkie opony
znajdują się w bardzo dobrym stanie. Wnętrze jest czyste, zadbane i pachnące. Tapicerka nie powycierana, kierownica, gałka i pedały jak nowe - nie widać po
samochodzie śladów użytkowania. Samochód jest w 100% bezwypadkowy nie uczestniczył w żadnej kolizji ani wypadku. Lakier bez rys i wgnieceń. Wszystkie szyby oraz
lampy oryginalne nie wymieniane. Auto znajduje się po prostu w idealnym stanie.
Uwaga!
Po zakupie możemy wykonać w aucie pełen serwis (oleje, filtry, klimatyzacja, pasek rozrządu) a także dostarczyć auto pod dom kupującego
Auto posiada bardzo bogate wyposażenie:
- czujniki parkowania z przodu i tyłu
- skórzana tapicerka
- klimatyzacja
- halogeny
- alufelgi
- systemy ABS,
- elektryczne szyby
- elektryczne lusterka
- wspomaganie
- radio cd
- centralny zamek
- immobilizer
- kluczyki z pilotem
- itp
Samochód jest po opłatach celno skarbowych. Wystawiam fakture VAT-marża. Kupujący jest zwolniony z podatku od wzbogacenia Pcc w wysokości 2 %. Auto ma
oryginalne tablice, ubezpieczenie 30 dniowe oraz ważne badania techniczne w Polsce wiec można nim śmiało wracać do domu na kołach.

Jeżeli brakuje ci gotówki załatwimy dogodny kredyt, leasing
Dla zainteresowanych prześle numer Vin
Możliwość sprawdzenia samochodu w dowolnie wybranym warsztacie, stacji diagnostycznej lub serwisie.
Wszystkich informacji udzielam telefonicznie po d numerem 510 - 810--501- - (8:00-22:00)
Godziny pracy
-poniedziałek - piątek 9-18
- sobota - 9-15
- niedziela - telefon
Samochód jest godny polecenia.
Zapraszam
510 - 810--501 /////////////UWAGA /////////////////// UWAGA /////////// UWAGA ///////////
Istnieje możliwość zakupu pojazdu z 3-miesięczną lub 12-miesięczną gwarancją SELECT CAR GROUP
Gwarancja na auto SCG Select Car to:
Tylko sprawdzone samochody z gwarantowaną jakością techniczną,
Cztery warianty ochrony gwarancyjnej,
Szeroki zakres napraw,
Sieć warsztatów w całej Polsce,
Dostępne tylko w najlepszych Auto Komisach na terenie całej Polski.
Więcej informacji o programie na stronie :
Elementy objęte usługą SCG :
- Silnik
- Turbiny i turbosprężarki
- Manualna skrzynia biegów
- Automatyczna skrzynia biegów
- Bezstopniowa skrzynia biegów
- Zawieszenie pneumatyczne przednie i tylnie
- Zawieszenie komfortowe przednie i tylnie
- Zawieszenie mechaniczne przednie i tylnie
- Mechanizmy różnicowe
- Wały pędne
- Obudowy kadłuby siln

