Mazda 2 III (2015-)
Mazda 2 1.5 benzyna Rej. PL, Nawigacja, LEDy
44 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.5

Moc silnika
KM

Przebieg
21 500 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
grafitowy

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

18bdk

DANE KONTAKTOWE

Piotr Woźniak
01-308 Warszawa,
ul. Połczyńska 42 (wjazd od ulicy Tkaczy)
tel: 501122820
email: autoprofitkomis@gmail.com

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automatyczne światła

czujniki deszczu

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory halogenowe

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Oferujemy do sprzedaży niezawodny, bogato wyposażony i ekonomiczny samochód
jakim jest Mazda 2 wyposażona w benzynowy silnik o pojemności 1.5,
zarejestrowana w kraju, stan idealny. Oryginalne wartości powłoki lakierniczej.
Broker samochodów używanych – odkupujemy samochody każdej marki, nie
zaniżamy cen.
Kupujący zwolniony z 2% opłaty skarbowej PCC !
! ! ! Przyjmiemy w rozliczeniu Twój samochód lub motocykl na dogodnych
warunkach ! ! !
Wyposażenie:
► Alarm ► Immobilizer ► Centralny zamek ► Elektryczne szyby ► Wspomaganie
kierownicy ► Elektryczne lusterka, podgrzewane ► Wielofunkcyjna skórzana
kierownica ► Tempomat ► Klimatyzacja ► Komputer pokładowy ► Nawigacja
satelitarna z mapami Europy także Polski (obsługa jęz. PL) ► Zestaw multimedialny,
duży ekran z dotykowym sterowaniem, CD, MP3, USB (obsługa PL) ► System Start
Stop ► Halogeny ► Sensor świateł ► Sensor deszczu ► System bezkluczykowy ►
Światła LED ► ABS ► Kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy ► Przednie poduszki
powietrzne ► Boczne poduszki powietrzne ► Kurtyny powietrzne ► LDW (
ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu ) ► Światła do jazdy dziennej ►
Alufelgi
Z SZACUNKU DLA PAŃSTWA CZASU PRZED PRZYJAZDEM UPRZEJMIE PROSIMY O
KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI OFERTY.
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 9-19, sob.- ndz. 10-16
Warszawa ul. Połczyńska 42 wjazd od ul. Tkaczy
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość
drobnych ludzkich pomyłek.

wykonane przez AKoL.pl
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