Używane Opel Zafira - 71 900 PLN, 134 651 km,
2018

71 900 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2018

Kolor

Czarny

Pojemność skokowa
Skrzynia

1598
Manualna

Model

Zafira

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

Tak

Moc

136

Napęd

Filtr cząstek stałych

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

134651

Finansowanie

Na przednie koła
Tak
5

5

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

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy przednie w technologii L...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

?W sprzedaży Opel Zafira z niezawodnym i oszczędnym silnikiem diesla 1.6 który dysponuje mocą 136KM. Jeden właściciel od nowości. Wnętrze bez jakichkolwiek
nadmiernych śladów użytkowania - czyste i pachnące. Silnik pracuje równo i cicho - cechuje się trwałością i nie dużym spalaniem. Zawieszenie bez luzów, komfortowe.
Bogata wersja wyposażenia. Samochód do końca serwisowany - książka serwisowa do wglądu.
?Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
?Możliwość pozostawienia starego samochodu w rozliczeniu.
?WYPOSAŻENIE?
- klimatyzacja
- duża kolorowa nawigacja GPS
- tempomat
- komputer pokładowy
- elektryczne szyby
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- wspomaganie kierownicy
- skórzana multifunkcja kierownica
- światła przeciwmgielne
- wejście USB, AUX
- oryginalne koła aluminiowe
- abs
- esp
- ISOFIX
- i inne
?MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA POJAZDU ORAZ POZOSTAWIENIE SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU.
? Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia aktualnej oferty.

? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.
?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 jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KC (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 z zm.) Cena auta może znacznie ulec zmianie i ustalana jest podczas jego zakupu. Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom
informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC 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 przy sprzedaży auta. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. KC
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC.
Zapraszamy serdecznie

