Opel Astra IV (2010-)
Opel Astra, Serwis ASO, Polski Salon, Bezwypadkowa, FV
23%, GWARANCJA!
28 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
110 KM

Przebieg
176 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1c12j

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

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: ręczna

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

wyjście aux

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Do sprzedania Opel Astra kombi z 2015r po faceliftingu. (23 200 netto / 28 500
brutto). Auto pochodzi z polskiego salonu miało tylko 1 właściciela, który wykonywał
na bieżąco serwisy w ASO co jest potwierdzone wpisami w książce serwisowej, (w
celu weryfikacji udostępniamy nr. VIN), 2 kluczyki. Auto jest bezwypadkowe.
Wnętrze samochodu jest zadbane i czyste, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie
pracują bez zarzutów i nie wymagają wkładu finansowanego. Jednostka napędowa
to niezawodny silnik o pojemności 1600 i mocy 110 KM na łańcuchu rozrządu
charakteryzujący się dobrą dynamiką i bardzo dobrą ekonomią (norma spalin EURO
6). Nowe tarcze hamulcowe oraz klocki. Auto jest na zimowych oponach. W cenie 3
miesięczną gwarancję pisemną (możliwość rozszerzenia na 12 lub 24 miesiące) na
wszystkie usterki techniczne, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, łańcuch rozrządu,
wał napędowy, komputer główny silnika, diagnostyka komputerowa i wiele innych.

Już teraz zapytaj o wybrany model. Naszym Klientom przekazujemy jak
najdokładniejsze informacje na temat stanu technicznego wybranego auta i jego
historii. Zapytaj o niezależną OPINIĘ RZECZOZNAWCY do każdego auta oraz poproś
o większą ilość zdjęć - skontaktuj się z nami w celu ich otrzymania INFO: 733 24
0000 lub kontakt @ supercar24 .pl
Wszystkie auta z naszej oferty można zakupić w korzystnych warunkach
finansowania zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorców - poproś o
kalkulację i dopasuj raty do swoich potrzeb. Finansowanie w 24h!
Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ: prowadzimy
własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny pojazdów naszych
Klientów, o aktualność dokumentów, badań technicznych, ubezpieczeń oraz
bieżących serwisów (wymiany opon, filtrów i olejów itp.).
Samochód można oglądać w Salonie w Długołęce przy ul Wrocławskiej 10a. Istnieje
możliwość sprawdzenia pojazdu we własnym zakresie oraz odbycia jazdy testowej.
Opel Astra, Serwis ASO, Polski Salon, Bezwypadkowa, FV 23%, GWARANCJA!!
ROK GWARANCJI GRATIS!!!
Numer oferty na placu :17
Bogate wyposażenie:
-ABS, -Airbag 6szt., -Alarm, -Bluetooth, -Czujniki ciśnienia, -Czujniki parkowania z
przodu + tyłu, -ESP, -Elektryczne szyby przednie, -Felgi aluminiowe 16”, -Fotele
przednie komfortowe, -Kierownica trójramienna, -Kierownica skórzana,
-Klimatyzacja manualna, -Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
-Komputer pokładowy, -Lakier metalik, -Lusterka boczne regulowane elektrycznie i
ogrzewane, -Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, -Panel centralny i listwy na
drzwiach w kolorze szarym Dolomite Pearl Light, -Pasywne zagłówki w fotelach
przednich, -Podłokietnik, -Radio CD 600 Interlink MP3, 7”, -Relingi dachowe,
-Sterowanie radiem z kierownicy, -Światła przednie z funkcją Follow Me Home,
-Światła przeciwmgielne przód, tył, -Tapicerka Silvanus, -Tempomat z
ogranicznikiem prędkości, -Wejście AUX, -Zamek centralny,
Informacje dodatkowe:
Pierwszy właściciel Bezwypadkowy Serwisowany w ASO Polski salon
Promocja na leasing i kredyt, również dla nowych firm.
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 505 035 091 mobile: 505 035 130 mobile: 506 498 669
email: kontakt @ supercar24 .pl
Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16
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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