Dodge Dart IV (1967-1976)
Rej. PL, 1.4 Turbo, Najbogatsza wersja Limited, Gwarancja
GetHelp
45 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2013

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
160 KM

Przebieg
83 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
19d25

DANE KONTAKTOWE

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

ABS

automatyczne światła

czujniki deszczu

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 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

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory halogenowe

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Opis Dodge Dart nietuzinkowy średniej wielkości sedan o sportowych aspiracjach
wyposażony w silnik 1.4 Multiair o mocy 160 KM co w połączeniu z sześciobiegową
manualną skrzynią pozwala na najlepsze osiągi ze wszystkich dostępnych wersji
Darta. Mimo relatywnie niewielkiej pojemności z podwójnego wydechu wydobywa
się przepiękny rasowy dźwięk "rajdówki"
Limited oznacza najbogatszą wersję wyposażenia dodatkowego jak m.in. skórzana

tapicerka, konfigurowalne zegary LCD, podgrzewana kierownica, 8,4 wyświetlacz
dotykowy czy szklany szyberdach. Samochód zarejestrowany w kraju, pierwszy
właściciel. Śmiało można określić stan pojazdu jako idealny, dodatkowo dla spokoju
kupującego objęty jest miesięczną gwarancją GetHelp.
Wyposażenie:
Alarm
Immobilizer
Centralny zamek
Elektryczne szyby
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
Skórzana tapicerka
Elektrycznie sterowane fotele
Podgrzewane fotele
Skórzana podgrzewana wielofunkcyjna kierownica
Tempomat
Wspomaganie kierownicy
Komputer pokładowy
Dwustrefowy klimatronik
Kamera cofania
8.4 calowy wyświetlacz Uconnect
Multimedialny odtwarzacz CD, MP3, WMA, AUX, USB, SD, Bluetooth
GPS
Dzienne światła LED
Tylne światła w technice LED
Alufelgi 17, opony Michelin Pilot Primacy
Halogeny
Kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy
ABS
Szklany elektrycznie sterowany szyberdach
Airbagi kierowcy i pasażera
Boczne airbagi
Kurtyny powietrzne
Airbagi kolanowe
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Skrzynia biegów 6

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 ! ! !
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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