Nr oferty: 1194

ASTRA IV LPG
Cena: 49 900 zł
Skrzynia biegów: MANUALNA

Kolor: Niebieski - Darkmoon

Rok produkcji: 2018

Data pierwszej rejestracji: 2018-06-26

Przebieg: 67008 km

Paliwo: PB/LPG

Wyposażenie :
- ABS, ESP (stabilizacja toru jazdy), TC (kontrola trakcji), BA (wspomaganie hamowania)
- Czujniki ciśnienia w oponach
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Sterowanie radiem z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Dzielona kanapa 60/40
- lakierowane klamki i zderzaki w kolorze nadwozia
- Wejście AUX-in
- Komputer pokładowy
- Lampy przeciwmgielne tylne
- Lampki do czytania z przodu
- Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
- Regulacja wysokości fotela kierowcy
- Tempomat
- Fabryczna instalacja LPG
Wyposażenie dodatkowe w cenie oferty:
- Lakier czarny metaliczny
- Tapicerka materiałowa
- Pakiet upgrade II:
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Kierownica trójramienna pokryta skórą
- Radio CD400 Plus IntelliLink (CD, mp3, aux-in, USB, Bluetooth)
- Wejście USB
- Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa
- Chromowane listwy zewnętrzne dookoła okien
- Felgi aluminiowe 16"
- Pakiet "Wszechstronny"
- Zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego
Oferujemy bardzo korzystne formy zakupu ratalnego: kredyt/leasing oraz promocyjne pakiety ubezpieczeń!
Szanowny Kliencie przed przyjazdem upewnij się telefonicznie, że auto czeka na Twoją wizytę.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie
Sprzedający nie

stanowi oferty w myśl art. 66, §1. Kodeksu Cywilnego.

odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane lusterka

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo AUX

Gniazdo USB

Immobiliser

Isofix

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Podgrzewane lusterka boczne

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne przednie

Radio fabryczne

Światła do jazdy dziennej

Tapicerka skórzana

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy
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