Opel Astra K (2015-2021)
1.2 130 KM, kamera parkowania, NAVI światła LED, klima 2
strefowa.
76 900 PLN brutto
Wersja
1.2 130 KM,
kamera
parkowania, NAVI
światła LED, klima
2 strefowa.

Rok produkcji
2019

Nadwozie
liftback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.2

Moc silnika
130 KM

Przebieg
350 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czerwony

VIN
W0VBF6ES3LG0072
10

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zan8

DANE KONTAKTOWE

90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 36
tel: 42 630 00 66
email: kontakt@traxauto.pl

ABS

asystent pasa ruchu

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Lokalizacja
Trax Sp. Z o.o. Łódź ul.Żeligowskiego 36

Samochód dostępny od ręki.

Kontakt do handlowca:
Jarosław 502 487 297
Krzysztof 502 487 315
Marcin 502 312 000

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 .

Możliwość zakupu z 3-miesięczną lub 12-miesięczną gwarancją VIP GWARANT
SERVICE,

która obejmuje:

- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,

- jednostkę napędową - silnik,

- skrzynię biegów manualną

- skrzynię biegów automatyczną,

- bezstopniową skrzynię biegów,

- komputer główny silnika,

- turbina lub turbosprężarka,

- koło zamachowe dwumasowe,

- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.

- zawieszenie komfortowe,

- zawieszenie pneumatyczne,

- mechanizmy różnicowe,

- paski rozrządu,

- łańcuchy rozrządu,

- wały pędne,

- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.

- naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.

Zapraszamy do naszego salonu w celu oględzin samochodu oraz jazdę testową.

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

wykonane przez AKoL.pl
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