Opel Insignia Edition 2.0/170 KM Auto Żoliborz
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA SAMOCHODU W ROZLICZENIU

63.500 PLN
rata od 756 PLN

LOKALIZACJA AUTA
AUTO ŻOLIBORZ Sp. z o.o. oddział
Warszawa
Rudnickiego 3
01-858 Warszawa

OSOBA KONTAKTOWA
Dariusz Drużyński
tel.: 22 336 10 71
tel. kom.: 602 731 199
email: dariusz.druzynski@autozoliborz.pl
Paweł Gemza
tel. kom.: 22 336 10 63
email: pawel.gemza@autozoliborz.pl

PARAMETRY
gwarancja
rok produkcji
stan licznika
typ paliwa
pojemność silnika
moc
skrzynia biegów
typ nadwozia
kolor
status
kategoria
liczba cylindrów
liczba drzwi
liczba miejsc

DODATKI
brak
2016
74518
diesel
1956cm3
170km
6-biegowa - manualna
kombi
beżowy
publish
osobowy
4
5

OPIS
Samochód w ofercie autoryzowanego dealera Opel Auto Żoliborz
Wszystkie samochody dostępne w naszej ofercie to egzemplarze:
Pochodzące z polskiej sieci sprzedaży
Posiadające potwierdzoną historię serwisową oraz przebieg
Wolne od wad cywilno-prawnych
W ramach zakupu auta używanego proponujemy również:
możliwość skorzystania z oferty kredytowej lub leasingowej
możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej
możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
możliwość przedłużenia gwarancji – opcjonalnie

ABS
Centralny zamek
Czujnik deszczu
Czujnik parkowania
Elektrycznie sterowane szyby
przednie
Elektrycznie sterowane szyby tylne
ESP
FAKTURA VAT
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna
Komputer pokładowy
Kraj pochodzenia Polska
Kurtyny powietrzne
Lakier metaliczny
Lusterka regulowane elektrycznie i
podgrzewane
Pierwszy właściciel
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Przyciemniane szyby
Serwisowany w ASO
System kontroli ciśnienia w kołach
Światła przeciwmgłowe
Tempomat
Wspomaganie układu kierowniczego
Podgrzewane fotele

darmowa wycena samochodu
wystawiamy fakturę – kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.
„Niniejsza oferta jest ważna do czasu sprzedaży oferowanego pojazdu. Możliwa również ewentualna pomyłka w ogłoszeniu. Celem ustalenia dostępności
pojazdu i szczegółów oferty prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel oferującym pojazd”
Informacje umieszczone w ogłoszeniu 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 w umowie sprzedaży.
Zapis ten został umieszczony ze względu na możliwość ludzkich pomyłek, a nie w celu świadomego wprowadzenia w błąd.

