Używane Opel Zafira - 22 700 PLN, 161 000 km,
2009

22 700 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2009

Kolor

Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia

1796
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

7

Model

Zafira

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

161000

VAT marża

Tak

Moc

140

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2009-01-04

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

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

Radio

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Witam serdecznie posiadam na sprzedaż zadbany egzemplarz OPLA ZAFIRY B po lifcie w wersji Sport z silnikiem benzynowym 1,8 moc 140 koni, silnik ten to sprawdzona
i niezawodna jednostka napędowa.
Samochód sprowadzony z Niemiec kupiony od Pierwszego 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%)
Wiadomość dla użytkowników OLX więcej zdjęć na OTOMOTO.
Przebieg 1000% oryginalny potwierdzony wydrukiem z Niemieckiego przeglądu TUV do auta posiadam dwa kluczyki.
!!! PISEMNA GWARANCJA PRZEBIEGU !!!
!!! PRZEBIEG WPISANY NA FAKTURZE !!!
Samochód w bardzo dobrym stanie wizualnym wnętrze zadbane tapicerka czysta bez przetarć plastiki nie porysowane nic nie połamane.
Auto bezwypadkowe, wszystkie szyby oraz lampy oryginalne, lakier bez wgnieceń auto na żywo prezentuje się znakomicie.
Stan techniczny wzorowy , silnik oraz skrzynia biegów pracuje idealnie, zawieszenie bez luzów nic nie stuka prowadzi się bardzo dobrze, klimatyzacja oraz reszta
wyposażenia w pełni sprawna.
AUTO GODNE POLECENIA ZAPRASZAM NA JAZDĘ PRÓBNĄ
Więcej informacji udzielę telefonicznie
### 508 - wyświetl numer -

###

!!! Możliwość zakupu auta z gwarancją od 1 do 12 miesięcy !!!

