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Cena do ustalenia na miejscu Mercedes 124 3.0 TD automat ew.
zamiana

19 800 PLN

Marka Mercedes-Benz
Typ nadwozia Sedan
Importowany Tak
Przebieg 506000
VAT marża Tak
Moc 145
Kraj pochodzenia Niemcy
Numer rejestracyjny pojazdu SBISU39
Pierwszy właściciel Tak
Liczba drzwi 4
Ważność polisy 2022-08-01
VIN (na stronę) WDB1241331B815981

Model W124 (1984-1993)
Typ paliwa Diesel
Rok produkcji 1993
Kolor Inny kolor
Pojemność skokowa 3000
Skrzynia Automatyczna
Data pierwszej rejestracji 1993-10-22
Zarejestrowany w Polska
Liczba miejsc 5
Termin badania technicznego 2022-12-08
Metalik Tak

Elektryczne szyby przednie Elektryczne szyby tylne Wspomaganie kierownicy ABS
Poduszka powietrzna kierowcy

ZOBACZ FILM !!!!
poniżej VIDEO PREZENTACJA UWAGA , WAŻNA INFORMACJA 
                         .                     . Witam, przedmiotem sprzedaży jest Mercedes-Benz W124 (1984-1993). Samochód był użytkowany przez jednego właściciela ,
serwisowany na bieżąco Auto działa bez zarzutów, silnik pracuje bez zastrzeżeń , karoseria bez ognisk korozji ,środek czyściutki zadbany ,Ogólnie można
powiedzieć, że autko jest technicznie sprawne i na dzień dzisiejszy , nie wymaga wkładu finansowego Samochód był regularnie serwisowany i ma udokumentowany
oryginalny przebieg.
AUTO można również sprawdzić w każdej chwili na stacji diagnostycznej , czy w warsztacie samochodowym 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 Auto może być objęte pisemną gwarancją od 3 miesięcy do 1 roku. Gwarancja obejmuje silnik ,skrzynie biegów ,
zawieszenie , ukł kierowniczy , napędowy , i inne części
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