Opel Astra IV (2010-)
Opel Astra J 1,6 DTH S&S 136 KM,Bi-Xenon, LED, NAVI,
ALU, Salon PL, FV
46 617 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
136 KM

Przebieg
78 100 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
brązowy

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ag3c

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 24 0000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

reflektory halogenowe

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
JESTEŚMY NA RYNKU OD 2001 ROKU. Pierwszy i największy w Polsce dealer
samochodów poleasingowych i powindykacyjnych. Oferta dla firm i osób
prywatnych. Sprawdzony sprzęt z wyceną rzeczoznawcy. W 2019 roku 0% prowizji o szczegóły promocji pytaj naszych sprzedawców. Sprzedajemy samochody
poleasingowe nawet za 70% ceny rynkowej.
Oferujemy do sprzedaży: Opel Astra J 1,6 DTH S&S 136 KM, Bi-Xenon, LED, NAVI,
ALU, Salon PL, FV 23%, Gwarancja!!!

ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Numer oferty na placu 32
Wyposażenie:
Tylna kanapa dzielona w stosunku 40/60 Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej
pasażera Srebrne obwódki zegarów Kolumna kierownicy regulowana w pionie i
poziomie Aktywne ( 2 kierunki ) zagłówki foteli przednich Przednie, boczne i
kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera Wyłącznik poduszki
powietrznej pasażera System przypominania o zapięciu pasów kierowcy Elektryczne
szyby z przodu i z tyłu Lampki do czytania przód Program stabilizacji toru jazdy ESP
wraz z Traction Control Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka Regulacja
wysokości fotela kierowcy Zaczepy (Isofix) na oparciach tylnych foteli ABS
Wspomaganie kierownicy Centralny zamek Wskaźnik zmiany biegów Gniazdo
elektryczne z przodu Komputer pokładowy Tempomat z ograniczeniem prędkości
Sterowanie radiem w kole kierownicy Kolor metaliczny Brązowy Mahagony
Tapicerka czarna materiałowa Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa Piłot
parkowania przód i tył Kierownica trójramienna pokryta skórą Felgi aluminiowe 17"
Pakiet Flotowy alarma, zapasowe koło dojazdowe Pakiet TOP Reflektory biksenonowe plus AFL System Navi 950 Intelii Link , CD, mp3, Aux-in, USB mapa
Europy bez Turcji Hamulec postojowy sterowny elektrycznie Konsola centralna z
przesuwanym podłokietnikiem Wspomaganie ruszania pod górę Halogeny Pakiet
oświetlenia wnętrza Pakiet dobrej widoczności Pakiet wszechstronny Bluetooth,
Podgrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka boczne, Poduszki pow. kurtynowe tył, regulacja wysokości fotela, Regulowana kierownica, Uchwyt ISOFIX, Wyjście aux,
Światła LED.
Informacje dodatkowe:
Bezwypadkowy, Polski Salon, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Stan bardzo
dobry, Książka serwisowa, Faktura VAT 23%.
Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i
kredyt, również dla nowych firm. Finansowanie bez BIK, KRD. Decyzja do 12 godzin.
Przyjmujemy zapytania przez Internet. Zadzwoń lub napisz:
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 505 035 375 mobile: 506 498 552 mobile: 505 035 091 mobile: 506 498
669 mobile: 505 035 130 email: kontakt @ supercar24 .pl
Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na
spotkanie. Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16 Cały
asortyment we Wrocławiu.
ul. Wrocławska 10A 55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA! Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi
oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

wykonane przez AKoL.pl
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