Opel Corsa D (2006-2014)
Enjoy 1,2 85KM EASYTRONIC
21 000 PLN brutto
Wersja
D (2006-2014)

Rok produkcji
2010

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.2

Moc silnika
85 KM

Przebieg
81 634 km

Skrzynia biegów
półautomatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
niebieski ciemny

VIN
W0L0SDL68B40186
88

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1f279

DANE KONTAKTOWE

ABS

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

uchwyt ISOFIX

domykanie szyb przy zamykaniu auta

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

komputer pokładowy

felgi: stalowe

Adam Boruch
90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 36
tel: 603403409
email: zgierz@traxauto.pl

INFORMACJE DODATKOWE
stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Lokalizacja: TRAX Filia Zgierz ul.Łęczycka 38

Opel Corsa Enjoy 1,2 85KM EASYTRONIC ,2-gi właściciel w Polsce regularnie
serwisowany
Samochód od 2014 miał jednego właściciela.
Samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego nowe opony wielosezonowe
Polecamy !!!!!

Telefony do handlowców

Adam Boruch :603403409

Michał Boruch :601241126

Wyposażenie pojazdu:

Airbag - 6 sztuk

ABS
Klimatyzacja manualna

Kerownica z regulacją wysokości i głębokości, koło kierownicy skórzane

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie

Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy

Tapicerka materiałowa

Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3

Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył 2x

Sterowanie radiem w kierownicy

Zdalnie sterowny zamek centralny

Zamieszczone ogłoszenie dotyczy w/w samochodu do momentu jego sprzedaży,
dlatego też prosimy potwierdzić dostępność pojazdu przez wizytą w punkcie
sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą na stronie:
https://traxauto.pl/samochody-uzywane.html

Samochody używane oferowane przez nas w większości pochodzą z rozliczenia przy
zakupie

samochodów nowych .Samochody są dokładnie sprawdzane pod względem stanu
technicznego ,

historii serwisowej oraz napraw blacharsko-lakierniczych .

wykonane przez AKoL.pl
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