2.0CDTi 130KM Polski Salon 2 gi właściciel

19 700 PLN BRUTTO

Marka

Opel

Typ nadwozia

Kombi

Stan

Używane

Przebieg

194000

Kolor

Niebieski

Finansowanie
Moc
Napęd

Insignia

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2011

VIN

W0LGM8EL3B1142374

VAT faktura

Tak

Tak

Pojemność skokowa

130

Skrzynia

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Model

Tak

Liczba drzwi

1956
Manualna

Kraj pochodzenia

Polska

Liczba miejsc

5

5

509737095
...
GOLD
Choroszcz, białostocki, Podlaskie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Elektrochromatyczne lusterka boczne

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane fotele

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo AUX

Isofix

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

MP3

Podgrzewane lusterka boczne

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne tylne

Relingi dachowe

Światła przeciwmgielne

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Auto po sprowadzeniu zdezynfekowane! Dodatkowo ozonowane i jonizowane! Wolne od COVID-19!
goldauto.pl

OPEL INSIGNIA I 2.0cdti 130KM pierwsza rejestracja 04.2011r. ,w wersji 6-biegowej
- 2 właścicieli
- 2 kluczyki
- Książka serwisowa prowadzona bardzo skrupulatnie. Każda, nawet najmniejsza wymiana, odnotowana (patrz zdjęcie)
- Auto serwisowane na bieżąco np. rozrząd wymieniony przy 173tys.km, olej z filtrami wymieniony przy 194tys.km
Wyposażenie:
- Klimatyzacja automatyczna
- Elektryczne szyby 4x
- elektryczne lusterka
- ABS
- ASR
- ESP
- immobilizer
- poduszki powietrzne 4x
- kurtyny 2x
- poduszki boczne 2x
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek
- komplet kluczy
- Domykanie szyb z kluczyka
- fotochromatyczne lusterka
- isofix
- odłączanie poduszki pasażera
- wielofunkcyjna kierownica
- relingi dachowe
- i wiele innych dodatków...

20900zł netto + vat
Faktura VAT
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.

