Skoda Octavia II
Informacje ogólne:
Cena: 18800.00 PLN
Marka: Skoda
● Model: Octavia
● Rocznik: 2007
● Przebieg: 202913 km
● Paliwo: Diesel
● Nadwozie: Kombi
● Pojemnosc silnika: 1896.00 cm3
● Zarejestrowany: Zarejestrowany w Polsce
● Leasing: Nie
● Bezwypadkowy: Nie
● Kolor: Niebieski
● Rodzaj lakieru: Metalik
● Stan: Nieuszkodzony
●
●

Opis:
Witam w Car for friend pl internetowym sklepie z pojazdami!
Kup to auto u nas lub zamów dowolne inne pewne z dostawą pod dom na terenie Polski
Należymy do niemieckiego stowarzyszenia BVfK, niezależnych, rzetelnych handlarzy pojazdami!
Mamy do zaoferowania SKODA OCTAVIA w kombi, 1.9 diesel moc 105 KM, w stanie bardzo dobrym.
Wyposażenie:
-czujniki parkowania tył (sprawne!!)
-podgrzewane fotele przód i tył!
-wielofunkcyjna kierownica (sterowanie radiem oraz telefonem)
-komputer pokładowy
-tempomat
-klima dwustrefowa
-podgrzewana przednia i tylna szyba
-ISOFIX
-felgi aluminiowe
-radio CD
-roleta bagażnika
Samochód w stanie jak na zdjęciach. Do poprawek lakierniczych, ale to mocno sprawa indywidualna ponieważ nie są aż tak
widoczne. Na progu się robi korozja od wgniecenia (nie znamy historii wgniecenia). Skoda warta uwagi, przyjemna do jeżdżenia
po mieście jak i w trasie. Sprawny, fajny samochód.
Skoda jest po świeżej wymianie dwumasy, olejów, filtrów oraz po gruntownym przeglądzie. Samochód NIE WYMAGA wkładu
finansowego! Jeździ płynnie, nie ma zastrzeżeń. Hamulce wszystkie OK.
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 08.06.2018
Numer rejestracyjny: DSW74056

Zapraszamy na oględziny. Również bardzo chętnie udostępnimy samochód na badanie techniczne, diagnostykę lub na serwis.
Samochód do obejrzenia w ŚWIDNICY (woj, dolnośląskie)
Kontakt
Jacek +48 515 515 0 98

Wyposażenie:
ABS
Alarm
● Alufelgi
● ASR (kontrola trakcji)
● Centralny zamek
● Czujniki parkowania tylne
● Elektrycznie ustawiane lusterka
● Immobilizer
● ISOFIX
● Klimatyzacja automatyczna
● Komputer pokładowy
● Podgrzewana przednia szyba
● Podgrzewana tylna szyba
● Podgrzewane lusterka boczne
● Podgrzewane przednie siedzenia
● Podgrzewane tylne siedzenia
● Poduszka powietrzna chroniąca kolana
● Poduszka powietrzna kierowcy
● Poduszka powietrzna pasażera
● Poduszki boczne przednie
● Poduszki boczne tylne
● Radio CD
● Radio fabryczne
● Relingi dachowe
● Tapicerka skórzana
● Tempomat
● Wielofunkcyjna kierownica
● Wspomaganie kierownicy
●
●

Pozostałe informacje:
Moc: 105.00 KM
Skrzynia biegów: Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
● Uklad napedowy: Na przednie koła
● Liczba drzwi: 5
● Miejsca siedzące: 5
● ASO: Tak
● Homologacja ciężarowa: Nie
● Antyk: Nie
● Tuning: Nie
● Możliwość finansowania: Nie
● Faktura VAT: Vat Marża
● Leasing: Nie
●
●

Informacje od Car For Friend:
Brak informacji
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