Fiat 500 bez wersji
Automat w nabogatszej wersji, z salonu PL, z VAT 23%
44 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.2

Moc silnika
70 KM

Przebieg
36 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
3

Napęd
przod

Kolor
bordowy

VIN
ZFA3120000J67210
1

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1z331

DANE KONTAKTOWE

Bartosz Maliczkowski
35-230 Rzeszów,
ul. Warszawska 73
tel: 509 603 456,
509 603 455,
17 852 80 89
email: biuro@motolider.com.pl

ABS

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 7 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

światła przeciwmgielne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

reflektory ksenonowe

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Fiat 500 kupiony w polskim salonie

Fiat 500 kupiony w polskim salonie 05.10. 2016. Bezwypadkowy samochód od
pierwszego właściciela, serwisowany w ASO. Jedna z najbogatszych wersji
wyposażenia (nowy kosztował prawie 100 tys. zł). Świetna konfiguracja (silnik
benzynowy, skrzynia automatyczna), niski przebieg, faktura VAT 23, drugi komplet
kół
W wyposażeniu
- reflektory ksenonowe

- dach panoramiczny otwierany elektrycznie
- tapicerka skórzana dwukolorowa sygnowana
- klimatyzacja automatyczna
- czujniki parkowania
- czujniki ciśnienia opon
- elektryczne szyby i lusterka
- lusterko fotochromatyczne
- chromowe wykończenia wnętrza
- chromowe elementy stylistyczne na zewnątrz (listwy, lusterka, nakładki)
- felgi aluminiowe 16 cali matowe
- ledowe obwódki świateł, soczewkowe halogeny
- Multimedia UCONNECT 7
- System nagłośnienia Beats® Audio
- Bluetooth
- Gniazdo USB / iPod®
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYJMUJEMY AUTA UŻYWANE W ROZLICZENIU - SZYBKA I RZETELNA WYCENA
TWOJEGO SAMOCHODU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOŻLIWY ZAKUP AUTA Z GWARANCJĄ -DO 24 MIESIĘCY !!! PROSZĘ DZWONIĆ ,
CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PYTANIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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