Opel Antara bez wersji
*OPŁACONY*Bezwypadkowy*Klima*Skóra*Navi*Serwis*VIP
GWARANCJA24Miesiące
26 900 PLN brutto
Wersja
*OPŁACONY*Bezwy
padkowy*Klima*

Rok produkcji
2010

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
126 KM

Przebieg
218 304 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
W0LLA63E4AB1073
21

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1d6kj

DANE KONTAKTOWE

Paweł Karoń
42-280 Częstochowa,
ul. Główna 56
tel: 601 517 788, 34 324 30 72
email: rentcar2015@gmail.com

ABS

automatyczne światła

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

hak holowniczy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Szanowni Państwo, informujemy że wciąż pracujemy w godzinach otwarcia
autosalonu, zachowujemy wszelkie środki ostrożności związane z
rozprzestrzeniającym się wirusem, dbamy o Państwa bezpieczeństwo, pojazdy
zostają starannie dezynfekowane,pracownicy zachowują dystans przy obsłudze,

oraz wyposażeni są w maseczki i rękawiczki ochronne.

ZOSTAŃWDOMU
Nie chcesz wychodzić z domu ? Bardzo dobrze ! To My przyjedziemy do
Ciebie z samochodem Możliwa mobilna sprzedaż pojazdów z
natychmiastową dostawą pod dom, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym
Mobilne biuro ! Usługa "Door To Door" ! *Gwarancja bezpieczeństwa !
Wszystkich dodatkowych informacji,w sprawie tego pojazdu chętnie udzielimy
telefonicznie : 601 51 77 88
***Salon Samochodów Używanych Rent-Car bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
uczciwych sprzedawców samochodów używanych : " Sprawdzony Niekręcony ".
100%Bezwypadkowy-gwarancja.Książka serwisowa. Dokumentacja przebiegu
prowadzona do samego końca. Ostatni serwis olejowy w A.S.O przy 209.270km. CarPass ( przegląd techniczny ) przy przebiegu 200.016km.
Uwaga W CENIE SAMOCHODU- STANDARDOWA VIP GWARANCJA NA 15-Miesięcy.
Wszystkie elementy w oryginalnym lakierze!! (poprawiane lakierniczo delikatnie
drzwi tył prawy).
Klimatronik,10xairbag,4xelektryczne szyby,Bluetooth, podłokietnik,mocowanie
fotelików isofix,tempomat, radio CD,nawigacja,komputer,podgrzewane fotele,
tapicerka szara skóra,przyciemniane szyby,ABS,ESP, czujniki parkowania przód i
tył,elektrycznie regulowane lusterka, chrompakiet,2-kluczyki,roleta,halogeny,hak,alufelgi 18''...
I-właściciel od nowości.Stan idealny. *Sprowadzony,opłacony przygotowany do
rejestracji. **System ratalny.Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. --Zapraszamy
do sprawdzenia auta w serwisie lub stacji diagnostycznej. =W celu potwierdzenia w
serwisie autentyczności przebiegu podajemy nr.vin= W0LLA63E4AB107321.
Od kilkunastu lat sprzedajemy wyłącznie auta wyselekcjonowane z krajów
Unii Europejskiej. Znając stan i pochodzenie samochodu oraz opierając się na
wieloletnim doświadczeniu możemy udzielić 3,12,15 lub 24 miesięcznej gwarancji w
formie pisemnej. Zapraszamy klientów którzy zamierzają nabyć sprawny samochód
do długiej eksploatacji, a nie w okazyjnych cenach po przejściach. W celu ułatwienia
Państwu weryfikacji stanu auta przed zakupem do dyspozycji na miejscu mamy:
wykwalifikowany personel serwisu, miernik laserowy grubości lakieru. Możliwość
zakupu z 3,12,15 lub 24-miesięczną gwarancją VIP GWARANT, która 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,
naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
na czas naprawy gwarantujemy pojazd zastępczy. Dodatkowo każde auto objęte jest:
gwarancją legalności pochodzenia,
gwarancją bez wypadkowości. PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU TYLKO POJAZDY BEZWYPADKOWE.
TELEFONY KONTAKTOWE :KOM: 601517788 - STACJONARNY:34/3243072

wykonane przez AKoL.pl
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