AUTOMAT 2,0 benzyna

23 800 PLN
Marka
Typ paliwa

Mercedes-Benz
Benzyna

Rok produkcji
Kolor

2008
Srebrny

Moc
Data pierwszej rejestracji
Zarejestrowany w

116
2008-11-17
Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi
Ważność polisy

5
2021-09-10

Model

Klasa B

Stan

Używane

Przebieg

186000

Pojemność skokowa

2000

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

KN3447E

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Termin badania technicznego

2020-12-28

Metalik

Tak

601350654
bogdankubik@wp.pl
BOGDAN
...
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

Klimatyzacja automatyczna

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Przyciemniane szyby

Tapicerka skórzana

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Zmieniarka CD

Wspomaganie kierownicy

ZOBACZ FILM !!!!
poniżej VIDEO PREZENTACJA 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,i
zachowania bezpiecznej odległości między sobą i dostosowania sie do poleceń obsługi komisu.
.
. Witam, przedmiotem sprzedaży jest
Mercedes-Benz Klasa B. 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 nowy klucz

