1.4 Benzyna 175Tys.Km 1 Ręka w Niemczech
Serwis Wzór auta

22 900 PLN

Marka

Opel

Typ nadwozia

Minivan

Stan

Używane

Przebieg

170600

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1398

Skrzynia

Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba drzwi

5

Model

Meriva

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2010

Kolor

Inny kolor

Finansowanie

Tak

Moc

100

Napęd

Na przednie koła

Liczba miejsc

5

VIN

XXXXXXXXXXXXXXXXX

662-134-569
...
AUTOMILLENIUM SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
Białystok, Podlaskie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Radio fabryczne

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Czujnik deszczu

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo AUX

Gniazdo USB

Isofix

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

Poduszki boczne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Szanowni klienci informujemy iż w naszej firmie stosujemy najwyższe standardy higieny sanitarnej i ochrony przeciwwirusowej. W celu oględzin aut prosimy w miarę
możliwości umawiać się z nami na daną godzinę.
Życzymy dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.
Chcecie Państwo obejrzeć suche i czyste auto?? Wystarczy jeden telefon do nas a my przygotujemy wybrany przez Państwa samochód do oględzin w oświetlonym garażu.
Witam wszystkich zainteresowanych zakupem samochodu używanego,zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Przedmiotem sprzedaży jest:
Opel Meriva 1.4 Benzyna 100 Km z manualną skrzynią biegów
?Auto sprowadzone i kompleksowo przygotowane do rejestracji
?Pełny 2010r rok produkcji,rejestracja grudzień 2010
?Auto posiada najlepszą jednostkę napędową która jest ekonomiczna i bezawaryjna
?Jeden właściciel od nowości !!!
?Bogate wyposażenie
?175 Tys.km na 1000% Oryginalny !! Pisemna Gwarancja przebiegu !!
?Pełna historia serwisowa!
?Meriva świeżo po wymianie kompresora klimatyzacji i czyszczeniu układu
?Lakier w stanie bardzo dobrym,nie posiada rys ani korozji-zapraszam z miernikiem lakieru
?Silniczek w idealnej kondycji,zero dymu,pełna moc
?Zawieszenie bez najmniejszych luzów jak by świeżo wyjechało z salonu

?Środek jak nowy ... Zero zniszczenia co widać na załączonych zdjęciach
?Opel z takim przebiegiem i w takim stanie to naprawdę rzadkość!! Okazja
?Kupujący zwolniony z opłat skarbowej
?Polecam ten egzemplarz dla ludzi którzy szukają idealnego auta a nie tylko niskiej ceny
Teraz kilka słów o naszej firmie AutoMillenium Rafał Deryng.
Nie jesteśmy komisem aut używanych
Jesteśmy właścicielami wszystkich sprzedawanych przez nas używanych aut a typowe komisy samochodowe są tylko pośrednikami. Od komisu samochodowego różnimy
się proklienckim podejściem: sprzedajemy tylko auta z potwierdzonym przebiegiem, pochodzą one z pewnych źródeł w całej Europie i stąd dysponują autentyczną
gwarancją przebiegu, posiadają dokumentację serwisową a na dodatek są sprawdzone pod każdym szczegółem dzięki czemu w większości przypadków jesteśmy w stanie
udzielić na nasze auta gwarancji. Kupowanie u nas używanego auta to uniknięcie wielu nieprzyjemnych niespodzianek które mogą nas czekać w komisach
samochodowych. Dlatego jesteśmy lepsi niż każdy komis samochodowy! Na miejscu oferujemy tanie finansowanie aut używanych i tanie ubezpieczenia samochodowe. W
przeciwieństwie do komisów samochodowych u nas wszystkie formalności załatwią Państwo na miejscu w siedzibie AutoMillenium.
Kupując używane auto u sprzedawcy takiego jak komis samochodowy nie ma możliwości sprawdzenia auta na podnośniku czy podłączenia go do komputera
diagnostycznego. Jako nie liczni udostępniamy miejsce w którym nasi klienci mogą sprawdzić swoje przyszłe auto z drugiej ręki.
Przyjmiemy Państwa w auto w rozliczeniu, jeśli jest w dobrym stanie, z udokumentowanym przebiegiem i historią serwisową.
Zapraszamy na oględziny z własnym mechanikiem. Udostępnimy podnośnik i miejsce aby umożliwić dokładne obejrzenie nabywanego auta.
Kupując w AutoMillenium, kupujesz auto od polskiej firmy z fakturą Vat-marża, gwarancją prawną i rękojmią.
Zapraszamy na nasz plac pod adresem 15-555 Białystok Ul.Dojlidy Fabryczne 10
Nie widzisz na stronie auta którego szukasz?? Zadzwoń,zapytaj.być może mamy takie auto.

