1.1 67KM Klima 1-ręka!

12 300 PLN
Marka

Hyundai

Typ nadwozia

Auto małe

Importowany

Tak

Przebieg

178000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1086

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

+48509737095 / 604503819
gold-ks@wp.pl
goldauto

Model

i10

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2008

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Moc

67

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2008-06-06

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

Tak

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 16

Opony zimowe

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Auto po sprowadzeniu zdezynfekowane! Dodatkowo ozonowane i jonizowane! Wolne od COVID-19!
Hyundai i10 1.1 67KM pierwsza rejestracja 06/06/2008r. w wersji 5-drzwiowej, z manualną 5-stopniową skrzynią biegów i silnikiem na PASKU rozrządu
Książka serwisowa,potwierdzenie przebiegu!
2 -kluczyki
Bezwypadkowy! Wszystkie szyby oryginalne
Na bieżąco serwisowany!
1 - właściciel od nowości! Udokumentowane!
Wyposażenie: wersja
- Klimatyzacja (sprawna)
- Elektryczne szyby 2x
- ABS
- ASR
- immobilizer
- poduszki powietrzne 4x
- poduszki boczne
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek + pilot
- komplet kluczy
- Domykanie szyb z kluczyka
- fotochromatyczne lusterka
- odłączanie poduszki pasażera
- radio + USB + AUX
- i wiele innych dodatków...
Samochód jest opłacony i przygotowany do rejestracji.
Przed zakupem jedziemy z każdym klientem na badanie techniczne.
Wystawiamy ubezpieczenie na dojazd do domu.
Cena exportowa
Nie ma żadnych wycieków lub niepokojących rzeczy. Posiada normalne ślady użytkowania jak auto używane!
Zastrzeżenie: Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z zm.) i

nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 z zm.). Zastrzegamy sobie prawo do pomyłki lub błędu.

