Używane Hyundai ix35 - 42 900 PLN, 189 172 km,
2011
Marka

42 900 PLN

Hyundai

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2011

Przebieg

Szary

Pojemność skokowa

1995

Skrzynia

Manualna

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

Model

SUV

ix35
Diesel
189172

Finansowanie

Tak

Moc

136

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba miejsc

5

5

727727987
leo-car@onet.pl
AUTO SALON LEBORK.

Gniazdo USB

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless Go

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Park Assistant - asystent park...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

?W sprzedaży Hyundai ix35 z niezawodnym silnikiem diesla 2.0 i mocy 136KM. Silnik pracuje równo i cicho - wszystkie wymiany robione na czas. Zawieszenie bez luzów,
komfortowe - prowadzi się pewnie. Skrzynia biegów pracuje bez zastrzeżeń, biegi wchodzą płynnie, nie szarpią. Wnętrze bez jakichkolwiek nadmiernych śladów
użytkowania. Samochód w bogatej wersji wyposażenia Premium.
?WYPOSAŻENIE?
- automatyczna klimatyzacja 2-strefowa
- fotele pół skórzane
- czujniki cofania
- tempomat
- komputer pokładowy
- elektryczne szyby
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- wspomaganie kierownicy
- skórzana multifunkcja kierownica
- światła przeciwmgielne
- wejście USB, AUX
- abs
- esp
- ISOFIX
- i inne
Możliwość uzyskania pisemnej GWARANCJI !
Gwarancja obejmuje silnik, rozrząd, skrzynie biegów, elementy układu napędowego i zawieszenia.
?MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA POJAZDU ORAZ POZOSTAWIENIE SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU.
?KREDYT - LEASING - UBEZPIECZENIA?
? Proponujemy korzystne i szybkie finansowanie
? Jesteśmy AUTORYZOWANYM PARTNEREM kilku banków
? Wszystko załatwiamy od ręki Online jak i na miejscu

?ZAMIANY - AUTA W ROZLICZENIU?
? Przyjmujemy używane pojazdy w rozliczeniu wszystkich marek
? Profesjonalna wycena na miejscu
? Formalności załatwiamy od ręki
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny.
Zapraszamy serdecznie

