Używane Honda CR-V - 29 999 PLN, 143 000 km,
2006
Marka

29 999 PLN
Honda

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2006

Przebieg

Srebrny

Pojemność skokowa

1998

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Model

SUV

Niemcy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

CR-V
Benzyna+LPG
143000

Finansowanie

Tak

Moc

150

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

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

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam posiadam na sprzedaż HONDĘ CR-V model po liftingu z silnikiem benzynowym+ instalacja LPG 2,0 moc 150 koni.
Samochód sprowadzony z Niemiec kupiony od WŁAŚCICIELA osoby prywatnej.
Auto opłacone przygotowane do rejestracji,kupujący otrzymuje komplet dokumentów:
-OPŁATA AKCYZOWA
-BADANIE TECHNICZNE
-KARTA POJAZDU
-DOWÓD REJESTRACYJNY
-FAKTURĘ VAT MARŻE (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%)
-CAŁKOWITY KOSZT REJESTRACJI 162zł
Przebieg 1000% oryginalny potwierdzony książką serwisową prowadzoną do samego końca w ASO KIA oraz wydrukiem z niemieckiego przeglądu TUV.
!!! PISEMNA GWARANCJA PRZEBIEGU !!!
!!! PRZEBIEG WPISANY NA FAKTURZE !!!
!!! INSTALACJA LPG MARKI PRINCE ZAKŁADANA W NIEMCZECH NOWA BUTLA WAŻNA DO 2032r !!!
Stan techniczny wzorowy, silnik oraz skrzynia biegów pracuje idealnie, zawieszenie bez luzów nic nie stuka, klimatyzacja oraz reszta wyposażenia w pełni sprawna.
Wnętrze zadbane czyste i pachnące tapicerka bez przetarć nic nie połamane wszystko na swoim miejscu.
Auto bezwypadkowe, wszystkie szyby oraz lampy oryginalne z jednego rocznika.
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 !!!
GWARANCJA obejmuje :
- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- mechanizmy różnicowe,
- paski rozrządu,
- wały pędne,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- diagnostykę komputerową.
- oraz wiele innych
Gwarancja obowiązuje w całym kraju
Naprawa i wszystkie części w okresie GWARANCJI usuwane będą BEZPŁATNIE !!!

