Opel Mokka X (2016-)
Enjoy 1.4 Turbo 140 KM Salon Polska
59 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
140 KM

Przebieg
54 466 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
W0LJC7E83HB0387
61

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
SEGD16CQ6W

DANE KONTAKTOWE

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 40

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

tel: +48 58 50 66 700

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Opel Mokka Enjoy 1.4 Turbo 140 KM
Rok produkcji 2016 pierwsza rejestracja 20.01.2017 r.
Samochód kupiony w polskim salonie, pierwszy właściciel, bezwypadkowy,

serwisowany w ASO.
Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
PCC3 2%).
Na samochód udzielamy gwarancję na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia
do 12 miesięcy.
Wyposażenie:
ABS
ESP
el. szyby
el. lusterka

klimatyzacja
centralny zamek
aluminiowe felgi
bluetooth
wielofunkcyjna skórzana kierownica
czujniki parkowania

czujnik zmierzchu
tempomat
światła LED do jazdy dziennej

Samochód znajduje się w salonie Seat PLICHTA w Gdańsku Szadółki, ul. Lubowidzka
40, Zapraszamy do największego salonu Das WeltAuto w Polsce. W naszej ofercie
znajdują się wyselekcjonowane samochody z pewną historią, przebiegiem, oraz
sprawdzonym stanem technicznym.
Zapraszamy na jazdę próbną:
Bartosz Żwierełło 601 730 629
Piotr Trojanowski 785 335 149
Sebastian Gościk 885 554 378
Filip Kotewicz 885 554 379
Bartosz Firlej 607 034 159
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia:
kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem,
uproszczone procedury i szybką obsługę,
atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych,
możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny.
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