Fiat Punto 2012 bez wersji
Easy 1.4 77KM,Niski przebieg
31 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
77 KM

Przebieg
34 206 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
granatowy

VIN
ZFA1990000P2960
49

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ztyg

DANE KONTAKTOWE

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 4 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

system start-stop

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory halogenowe

Jarosław Gnyp
90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 36
tel: 502 487 729
email: jaroslaw.gnyp@traxauto.pl

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Proponujemy bardzo ładnego, zadbanego z niskim przebiegiem

Fiata Punto Easy 1.4 77KM benzynowego , który słynie z bezawaryjności ,najlepszy
silnik montowany w tych modelach do którego można założyć instalację LPG .
Samochód godny polecenia ,serwisowany , pierwszy właściciel .Wystawiamy fakturę
VAT-Marża, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.

Bliższe informacje:

Krzysztof tel. 502487315

Jarek tel. 502487297

Marcin tel. 502312000

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 .

Możliwość zakupu z 3-miesięczną lub 12-miesięczną gwarancją MOTO GWARANCJA,

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.

Informacje prezentowane na stronie internetowej służą jedynie celom
informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002
roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne
uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje po oględzinach osobistych
samochodu

wykonane przez AKoL.pl
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