Używane Hyundai I30 - 35 900 PLN, 87 300 km,
2012
Marka

Hyundai

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

87300

VAT marża

Tak

Moc
Napęd

35 900 PLN

99
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2012-09-11

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Model

i30

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2012

Kolor

Inny kolor

Pojemność skokowa
Skrzynia

1396
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

508 214 314
...
AUTO-HANDEL GAJOS GAJEWSKI PAWEŁ

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka częściowo skórzan...

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam posiadam na sprzedaż HYUNDAIA I30 z silnikiem benzynowym 1,4 moc 100 koni, silnik ten to sprawdzona i niezawodna jednostka napędowa idealnie nadająca się
do montażu instalacji LPG, rozrząd na łańcuszku.
Samochód sprowadzony z Niemiec kupiony od WŁAŚCICIELA osoby prywatnej.
Auto opłacone przygotowane do rejestracji,kupujący otrzymuje komplet dokumentów:
-OPŁATA AKCYZOWA
-BADANIE TECHNICZNE
-KARTA POJAZDU+TŁUMACZENIE
-DOWÓD REJESTRACYJNY+TŁUMACZENIE
-FAKTURĘ VAT MARŻE (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%)
!!! DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI 09.11.2012 !!!
!!! ROK PRODUKCJI PEŁNY 2012 !!!
!!! BOGATA WERSJA WYPOSAŻENIA !!!
Przebieg 1000% oryginalny potwierdzony książką serwisową,wydrukami z niemieckich przeglądów TUV oraz fakturami z wymian eksploatacyjnych do auta posiadam dwa
kluczyki.
!!! PISEMNA GWARANCJA PRZEBIEGU !!!
!!! PRZEBIEG WPISANY NA FAKTURZE !!!
Stan techniczny wzorowy, silnik oraz skrzynia biegów pracuje idealnie, zawieszenie bez luzów nic nie stuka, klimatyzacja oraz reszta wyposażenia w pełni sprawna.
Wnętrze utrzymane w perfekcyjnym stanie kierowca nie palący .
Auto bezwypadkowe, wszystkie szyby oraz lampy oryginalne z jednego rocznika, lakier na całym aucie posiada oryginalną powłokę na żywo prezentuje się naprawdę

znakomicie.
AUTO GODNE POLECENIA ZAPRASZAM NA JAZDĘ PRÓBNĄ
!!! UBEZPIECZENIE MIESIĘCZNE GRATIS !!!
Więcej informacji udzielę telefonicznie
### 508 - wyświetl numer -

###

Wiadomość dla użytkowników OLX więcej zdjęć na OTOMOTO.
!!! MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SAMOCHODU Z GWARANCJĄ od 1 miesiąca do 12 miesięcy !!!

