1,6 benzyna + GAZ

5 500 PLN
Marka

Fiat

Typ nadwozia

Kombi

Stan

Używane

Przebieg

280000

Pojemność skokowa

1600

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Model
Typ paliwa

Stilo
Benzyna+LPG

Rok produkcji

2004

Kolor

Czerwony

Zarejestrowany w

Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

601350654
bogdankubik@wp.pl
BOGDAN
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Alarm

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Poduszki boczne przednie

Tapicerka welurowa

Wspomaganie kierownicy

Możemy dostarczyć samochód na miejsce UWAGA , WAŻNA INFORMACJA
W związku z panującą epidemią koronawirusa WIZYTĘ W KOMISIE NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.
W związku z panującą epidemią koronawirusa Nasza Firma również jest zmuszona zastosować pewne ograniczenia.
Planując wizytę u Nas w komisie niezależnie od tego czy chcą Państwo kupić ,sprzedać ,czy pooglądać samochody BEZWZGLĘDNIE WYMAGAMY założenia maseczki,
rękawiczek i zachowania bezpiecznej odległości między sobą i dostosowania sie do poleceń obsługi komisu.
Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Fiat Stilo. Samochód był użytkowany przez jednego właściciela. Auto działa bez zarzutów, silnik pracuje bez zastrzeżeń,
Samochód był regularnie serwisowany w ASO i ma udokumentowany oryginalny przebieg , można sprawdzić w każdej chwili Auto może być objęte pisemną gwarancją od
3 miesięcy do 1 roku. Gwarancja obejmuje silnik ,skrzynie biegów , zawieszenie , ukł kierowniczy , napędowy , i inne części Wnętrze auta jest zadbane.środek czysty
zadbany,tapicerka nie zniszczona
Jest możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej. jest możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu tzw; zamiana na tańszy lub droższy.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty ani zapewnienia, w szczególności rozumieniu art. 66 § 1 i art. 556 indeks 1 Kodeksu cywilnego. Auto komis Bogdan Kubik zastrzega
sobie prawo do doprecyzowania oraz korekt omyłek.
Przed przyjazdem proszę dzwonić w celu potwierdzenia dostępności oferty towaru ( informujemy że nie każdy pojazd znajduję się w komisie , a jest w ofercie )
Pośredniczymy również w sprzedaży samochodów

