Przebieg 197tys km nowy rozrząd
Marka

29 999 PLN
Volkswagen

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2010

Kolor

Inny kolor

Finansowanie
Moc
Napęd
Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

...
...
...

Diesel

Przebieg

197714

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

105

Skrzynia

Belgia
KOLCX74
Tak

Liczba drzwi

Passat

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Serwisowany w ASO

Model

1598
Manualna

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2010-05-28

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

4

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Blokada mechanizmu różnicowe...

Felgi aluminiowe 16

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System wykrywania zmęczenie k...

System rekomendacji przerw pod...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Oferujemy państwu wyjątkowo zadbany egzemplarz.
Volkswagena Passata B6 z 2010r poj 1,6 diesel 105hp.
Prezentowane auto zostało sprowadzone do polski w 2013r.
Jeden właściciel do dnia dzisiejszego
Kompletna dokumentacja zagraniczna oraz polska przebiegu auta z opisanymi wymianami serwisowymi .
Ostatnia kompletna wymiana rozrządu byla przy przebiegu 189tys km.
Przegląd techniczny ważny do 03.2023r
Ubezpieczenie oc ważne do 11 2023r
Auto nie wymaga wkladu finansowego
Stan techniczny auta oceniamy na bardzo dobry.
Powłoka lakiernicza bez korozji z normialnymi sladami użytkownika
Wnętrze auta czyste tapicerka bez przetarć.
Zawieszenie i trakcja auta wszystko sztywno.
Silnik odpala na dotyk

Sprzęgło działa bez zastrzeżeń.
Cała elektryka i elektronika sprawne.
Klimatyzacja sprawna nabita chlodzi
Jeżeli masz wiecej pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 884 040 444

