Fiat Punto Evo 1.4i Klimatyzacja Elektryka ABS Alarm
Mały Przebieg Oszczędny Opłacony Gwarancja

Marka: FIAT
Model: Punto
Typ nadwozia: hatchback
Opis: Firma rodzinna założona przez braci Marcin i Karol
Garbacz.Od 2002 roku zajmujemy się sprowadzaniem aut z
Niemiec na indywidualne zamówienie klienta, jak i również
posiadamy na miejscu kilkadziesiąt aut z zachodu.Wszystkie
nasze samochody Sprzedajemy :* Po opłatach celnoskarbowych* Z badaniami technicznymi na rok* Są objęte 3
miesięczną gwarancją Mobilności* Przechodzą przegląd w
naszym warsztacie w którym każdy samochód jest
sprawdzany w prawie 50 punktach "NORMA JAKOŚCI" która
jest dostępna dla klienta.Punto świetnie spisuje się w ruchu
miejskim jak i na trasach .Silnik 1.4 jest tani w naprawach, a
zarazem zapewnia bdb osiągi Jest oszczędny w spalaniu i
nadaje się do gazy .Polecany przez wszystkie gazety i portale
motoryzacyjne Bez DPF , Bez Pompo wtrysków , Bez
Padającego koła dwu masowego ! Kup Sobie spokój !!Diesle
był bardzo awaryjny i kosztowny w naprawach, a mniejsze
jednostki benzynowe po włączeniu klimatyzacji lub na trasie
nie dawały rady.Średnie spalanie to około 5,5 litra na
100kmSamochód jest bezwypadkowy i ma wszystkie szyby i
lampy
oryginalneOpis
Samochodu:nr
vin
:
ZFA19900001641161Model
2010*Historia
serwisowa:Ostatnie najważniejsze wpisy09/2015 przy 58tys
km Nowy rozrząd + Pompa wodna (Następna wymiana przy
120tys km lub 09/2020)11/2017 przy 90tys km Przegląd

techniczny w Niemczech TUV * Komfort:Klimatyzacjael.
SzybyCentralny
zamek*
Multimedia
:Kierownica
wielofunkcyjnaradio CD / MP3Komputer pokładowy z menu w
języku POLSKIMwejście USB* Bezpieczeństwo:7 x Air
BagABSAlarm* Inne funkcjonalności :Air bag z funkcją włącz /
wyłączIsofixSamochód ma założone opony zimoweW
zestawie 2 kluczyki, książka serwisowa i komplet
dokumentów potrzebnych do rejestracji w kraju.Cena podana
po wszystkich opłatach !!Kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej, koszt rejestracji to tylko 260złGwarancja 3
miesięczna lub opcja bez gwarancji upust 300złZapraszam na
jazdę próbnaSzukasz podobnego samochodu ale o innych
parametrach ? Dobrze trafiłeś sprowadzamy samochody na
zamówienie , Wejdź na naszą stronę i wypełnij formularz lub
zadzwońGodziny otwarcia Firmy :Poniedziałek - Piątek 8:00 16:00Sobota 9:00-14:00Niedziela 13:00 po wcześniejszym
umówieniuIstnieje możliwość przyjazdy i zamówienie auta
bądź KUPNA samochodu o innych godzinach po
wcześniejszym
umówieniuKontakt
telefoniczny
możliwy:Poniedziałek - Sobota od 8:00 do 20:00Niedziela
13:00 tylko kupno i odbiór samochodu
Rok produkcji: 2010
Stan: używany
Przebieg: 99800km
Właściciel: mkmobile, auto@mkmobile.pl
Typ oferty: już sprowadzone do PL
Rodzaj ceny: po opłatch w kraju
Cena: 19700 PLN
Rodzaj ceny: cena ostateczna
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