Škoda Fabia III (2014-)
Skoda Fabia 1,4 / 105 KM / Tempomat / ALU / Bluetooth /
Salon PL / PDC
39 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
105 KM

Przebieg
85 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
XXXXXXXXXXXXXX
XXX

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dyzj

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

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

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: ręczna

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Skoda Fabia 1,4 / 105 KM /
Tempomat / ALU / Bluetooth / Salon PL / PDC / ASO / FV23% / Gwarancja!

Pierwszy właściciel! Data pierwszej rejestracji 02/2018! Pojazd zakupiony
w polskim salonie!

Serwisowany w ASO! Historia serwisowa do wglądu! Książka serwisowa! 2
komplety kluczyków!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

ROK GWARANCJI GRATIS!!!

Numer oferty na placu 53

Wyposażenie:

Tempomat
Alufelgi
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Boczne lusterka podgrzewane
Czujniki parkowania tył
Gniazdo USB
Klimatyzacja
Zestaw głośnomówiący
Bluetooth
CD
MP3
USB
AUX
SD
Isofix
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna pasażera
Elektrycznie ustawiane lusterka
Poduszki boczne przednie
ABS, ACS, ASR, Airbag 6 sztuk , Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza,
Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne
nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP,
El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy
z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w

bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do
mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z
chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych,
Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane,
Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie,
Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i
podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake hamulec antykolizyjny, MSR Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w
kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km,
Panel instrumentów  Ambition/Style , Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i
napinaczami - przód, Podpowiedź zmiany biegu, Przegroda wnęki nadkola  z prawej
i lewej strony, Przyciemniane szyby, Radio Swing z ekranem dotykowym 5
cali/SD/USB/AUX/RDS FM, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary,
Schowek przed pasażerem z przodu  oświetlony, z miejscem na butelkę 1l,
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, System
Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, TPM - system kontroli ciśnienia w
ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na
0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich,
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach,
Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją
częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition,
Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wyłącznik
poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów. Koło
zapasowe pełnowymiarowe.

Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 506 498 669
mobile: 512 037 327

email: kontakt /at/ 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

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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