Smart Forfour I (2004-2006)
Ekonomiczne miejskie auto w bardzo dobrym stanie.
9 900 PLN brutto
Wersja
Ekonomiczne
miejskie auto w
bardzo dobrym
stanie.

Rok produkcji
2006

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.1

Moc silnika
75 KM

Przebieg
129 540 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
WME4540301B126
502

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zanz

DANE KONTAKTOWE

ABS

poduszki pow. boczne - przód

klimatyzacja: ręczna

radio fabryczne z CD

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

immobiliser

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

OPIS POJAZDU

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

Mając na celu zadowolenie i satysfakcję przyszłego właściciela z dokonanego
zakupu dołożyliśmy wszelkich starań by perfekcyjnie przygotować oferowany
samochód. Tuż po zakupie został on poddany dokładnym oględzinom i szczegółowej
kontroli technicznej. Wszystkie wykryte usterki oraz niedoskonałości zostały
usunięte przez nasz dział serwisowy. W efekcie tych działań sprzedawane przez nas
auto nie wymaga żadnych nakładów finansowych - tylko tankować i cieszyć się
niezawodną eksploatacją. Na samochód nasz udzielamy 12-sto miesięcznej rękojmi
, a na życzenie klienta możemy zaoferować w przystępnej cenie dodatkow 3 lub 12
miesięcy gwarancji mechanicznej. Zapraszamy do naszego salonu i polecamy
odbycje jazdy próbnej.

Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 4, liczba miejsc: 5, tapicerka:
tkanina, tapicerka kolor: szary, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany

Numer oferty: AKL16YARV

Jesteśmy dealerem Opla i Chevroleta .
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.

Chcesz się umówić na spotkanie w naszej firmie? Zadzwoń do nas

Krzysztof 502 487 315

Marcin 502 312 000

Marcin 502 487 297

Sławek 502 487 312

Zapraszamy do zapoznania sie z cała nasza oferta : na stronie www.traxauto.pl

-

Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 4, liczba miejsc: 5, tapicerka:
tkanina, tapicerka kolor: szary, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany

Numer oferty: AKL16YARV

wykonane przez AKoL.pl
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