Automat * Nawigacja * Kamera cofania *
Podgrzewane fotele+kierownica

69 500 PLN

Marka

Hyundai

Typ nadwozia

Auto małe

Importowany

Tak

Przebieg

7132

VAT marża

Tak

Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

67
Na przednie koła
2020-01-30

Liczba drzwi

5

Model

i10

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2020

Kolor

Bordowy

Pojemność skokowa

998

Skrzynia Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów
Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

612923017
makrocar2@onet.pl
MAKROCAR

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

Asysten pasa ruchu

System powiadamiania o wypadku

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Salon samochodów używanych P.H.U. MAKROCAR Marek Wesołek oferuje Państwu pojazd marki:
Hyundai i10 1.0 Automat
Data pierwszej rejestracji : 30-01-2020
Silnik benzyna 1.0 , moc silnika 66 KM

Wyposażenie :
- abs
- alufelgi
- asr
- blokada kierownicy
- centralny zamek
- elektryczne lusterka
- elektryczne szyby przód
- elektryczne szyby tył
- elektroniczny wtrysk
- esp
- gniazdo usb
- immobiliser
- isofix system mocowania fotelika
- katalizator
- kierownica wielofunkcyjna
- klimatyzacja automatyczna
- komputer
- kurtyny powietrzne
- podgrzewane lusterka
- podgrzewane fotele
- podgrzewana kierownica
- airbag x6

- radio cd
- radio fabryczne
- regulacja kierownicy
- wspomaganie kierownicy
- podgrzewana tylna szyba
- regulacja elektryczna fotela kierowcy
- dzielone siedzenia
- regulowana wysokość świateł

P.HU. MAKROCAR Marek Wesołek, firma istnieje od 1990 roku, posiadamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych.
Przedsiębiorstwo mieści się przy drodze nr 184 na wjeździe do Szamotuł, kilkadziesiąt metrów za tablicą miasta po lewej stronie.
Sprowadzamy na indywidualne zamówienie samochody z rynku niemieckiego z książką serwisową i aktualnymi TÜV, zapewniamy kompleksową obsługę oraz fachowe
doradztwo.
Umożliwiamy sprawdzenia pojazdu pod kątem technicznym na stacji diagnostycznej.
Oferujemy różne formy przeprowadzenia transakcji:
Gotówka * Zamiana * Wynajem długo i krótkoterminowy * Kredyt * Leasing

Do każdego zakupionego auta w naszej firmie oferujemy atrakcyjny pakiet ubezpieczeń OC , AC , NNW i Assistance
Zapraszamy do współpracy.
Telefon 612923017 Tel. Kom. 601704862 FAX 612932098
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacja handlowa i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.
Nie popełnia błędu tylko ten kto nic nie robi - jeśli zauważysz nieścisłość, pomyłkę - nasz błąd - poinformuj nas - poprawimy.

