Salon polska Dsg nowe sprzęgła i dwumasa

34 444 PLN

Marka

Skoda

Model

Typ nadwozia

Sedan

Typ paliwa

Rok produkcji

2009

Kolor

Szary

Finansowanie
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Przebieg

141250

VAT marża

Tak

Tak

Pojemność skokowa

160

Skrzynia

Na przednie koła
2009-12-03

Serwisowany w ASO

Superb
Benzyna

Tak

Liczba drzwi

1798

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

SBL3700

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Blokada mechanizmu różnicowe...

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Tu znajdą państwo wszystkie nasze oferty sprzedaży samochodów
https://motogablota.eu/

Prezentowane auto zostalo zakupione w Polskim Salonie
Skoda Superb 1.8 160 hp Dsg
Przebieg tylko 141tys km
Auto jest po dużym serwisie :
-nowe sprzęgła
-olej i filtr skrzynia biegów
-kolo dwumasowe
-akumulator ciśnienia oleju
Przegląd techniczny ważny do 05 2023r
Ubezpieczenie oc ważne do 02.2023r
Dwa komplety kół na felgach aluminiowych
Radio android z kamerą
Auto nie wymaga wkladu finansowego
W cenie z ogloszenia jest Roczna gwarancja od firmy car gwarant

Masz wiecej pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego..
Kupujący zwolnionym z oplaty skabowej
Przyjmujemy auta w rozliczeniu
Pomagamy w zalatwieniu finansowania.

