Opel Mokka X (2016-)
ELITE 1,6 S&S 115 KM Salon Polska pierwszy właściciel
bezwypadkowy
74 900 PLN brutto
Wersja
X (2016-)

Rok produkcji
2017

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
115 KM

Przebieg
37 910 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
W0VJD7EE4JB5911
27

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1zw7r

DANE KONTAKTOWE

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

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

aktywny asystent hamowania awaryjnego

asystent hamowania - Brake Assist

asystent świateł drogowych

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

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)

system powiadamiania o wypadku

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

lusterka boczne składane elektrycznie

podgrzewana kierownica

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

system start-stop

system sterowania głosem

tempomat

wspomaganie kierownicy

Android Auto

Apple CarPlay

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

elektroniczny wtrysk

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie drogi do domu

przyciemniane tylne szyby

relingi

system nagłośnienia

zestaw głośnomówiący

felgi: aluminiowe 18

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Samochód do obejrzenia TRAX FILIA ZGIERZ UL.ŁĘCZYCKA 38

Telefony do handlowców

Adam Boruch : 603403409

Michał Boruch : 601241126

Opel MOKKA ELITE 1,6 115 KM salon Polska ,bezwypadkowy ,pierwszy właściciel,
regularnie serwisowany we ASO.

Samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego przebieg 37910 km

Wyposażenie

– Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa

– Oświetlenie wnętrza kabiny

Klamki zewnętrzne chromowane

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie sterowane i podgrzewane

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich

Zewnętrzna listwa okienna srebrna

- Światła do jazdy dziennej LED

-Reflektory przeciwmgielne

-Felgi aluminiowe 18 cali "

- Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem zapachów

- Fotel kierowcy z regulacją w sześciu kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna, wysokości)

- Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami przednimi

– Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

-Czujniki parkowania przednie i tylne

-Kamera cofania

-podłokietnik fotela kierowcy

- Kierownica skórzana wielofunkcyjna

-Radio fabryczne z nawigacją satelitarną

- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń

- Otwarty schowek w konsoli środkowej

- Pasywne zagłówki foteli przednich

- Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

- Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 z mocowaniem fotelika ISOFIX

- Fotel pasażera z regulacją w czterech kierunkach (regulacja nachylenia oparcia,
wzdłużna)

- Komputer pokładowy

– Przyciski sterowania radiem w kierownicy

– 6 głośników

– Antena dachowa

Wyświetlacz segmentowy między wskaźnikami, monochromatyczny

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy

Wspomaganie układu kierowniczego

Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz

Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z podwójnymi napinaczami

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe

Sygnał dźwiękowy jednotonowy

Tempomat

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu oraz napinacze dla dwóch skrajnych
siedzeń

Układ stabilizacji toru jazdy ESP

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie

System monitorowania ciśnienia w oponach

Przy zakupie auta w naszym salonie dodatkowo oferujemy:

finansowanie: leasing, kredyt

ubezpieczenie auta

możliwość jazdy próbnej

możliwość pozostawienia starego samochodu w rozliczeniu

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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