Suzuki SX4 I (2006-2013)
1,6i 120KM Serwis/Alu/Podgrzewane fotele/GwArAnCjA
32 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2011

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
120 KM

Przebieg
71 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
TSMEYA21S00XXX
XXX

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektryczne lusterka

Adam Sulich

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

07-100 Węgrów,
ul. AL.SOLIDARNOŚCI 33

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

1zr88

DANE KONTAKTOWE

tel: 514 631 005
email: as-auto@mixbox.pl

relingi

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Witam

SPRZEDAM Suzuki SX4
Rok Prod.:2011
Kolor: Biała Perła

Wersja po faceliftingu
1.6 Benzyna
120 KM
Podgrzewane fotele
Serwisowany
Niski udokumentowany przebieg

Udzielamy 3 miesięcznej pisemnej Gwarancji

Możliwość przedłużenia gwarancji do 24 miesięcy. Gwarancja VIP Gold, obejmuje:
- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
- jednostkę napędową - silnik,
- skrzynię biegów manualną
- skrzynię biegów automatyczną,
- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.
- mechanizmy różnicowe,
- koła dwumasowe,
- turbosprężarki,
- paski rozrządu,
- wały pędne,
- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.
- diagnostykę komputerową,
- naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.

Czysty środek.
Piękna szara tapicerka.
W aucie nigdy nie było palone.

Samochód świeżo zarejestrowany.
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
Formalności zredukowane do minimum.
Wystawiam Fakturę VAT marżę.

Wyposażenie:
* ABS,

* regulacja kierownicy,
* klimatyzacja,
* relingi dachowe
* niski przebieg
* 8 poduszek powietrznych,
* radio CD/MP3,
* komputer pokładowy,
* uchwyty na napoje,
* El. szyby,
* centralny zamek z pilota,
* el. regulowane lusterka,
* duży bagażnik,
* i wiele innych.
Auto zadbane.

Możliwość sprzedaży auta na dogodnych warunkach kredytowych.
Auto godne uwagi. Zapraszam na jazdę próbną.
Na życzenie klienta sprowadzę każde auto.
Kliknij na as-autos.otomoto.pl, aby zobaczyć pozostałą ofertę aut.

Więcej informacji pod nrem tel. 665 55 00 55

wykonane przez AKoL.pl
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