2.0D*Summum*automat*xenon*skóra*perłowy*AL
U17*serwisowany
Marka

Volvo

Typ nadwozia

Kabriolet

Importowany

Tak

Przebieg

313000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1997

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Model

C70

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2008

Kolor

Beżowy

Finansowanie

Tak

Moc

136

Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Belgia

Data pierwszej rejestracji

Zarejestrowany w

Polska

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

+48627829272 / +48514260970
info@novotex.com.pl
Novotex

29 900 PLN

Tak

Liczba drzwi

2

Ważność polisy

2023-05-11

2008-10-15
Tak

Liczba miejsc

4

Termin badania technicznego

2023-05-12

Perłowy

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Hardtop

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

System zabezpieczający podcza...

- kolor Vanilla Pearl
- wersja Summum
- automatyczna skrzynia biegów
- system audio Performance
- tapicerka skórzana
- podgrzewane fotele przednie
- el. regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- aluminiowe elementy wyposażenia wnętrza
- system audio High Performance
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- obsługa audio z kierownicy
- tempomat
- nawigacja satelitarna
- port USB (pełna obsługa iPhone)
- komputer pokładowy
- sensor deszczu
- kontrola trakcji DSTC
- oryginalne dywaniki tekstylne
- czujniki parkowania z tyłu
- oryginalne alufelgi 17" Volvo
- el. składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
- możliwy software tuning do 170KM
- bezwypadkowy
- import z Belgii
- regularnie serwisowany
- m. in nowe:
- KOMPLETNY ROZRZĄD kwiecień 2022 przy 314200km
- tarcze i klocki hamulcowe przednie kwiecień 2022 przy 314200km

- tarcze i klocki hamulcowe tylne maj 2022 przy 314200km
- chłodnica klimatyzacji kwiecień 2022 przy 314200km
- tuleje wahaczy przednich kwiecień 2022 przy 314200km
- 2 poduszki silnika kwiecień 2022 przy 314200km
- wszystko sprawne
- karoseria bez uszkodzeń
- ładne i czyste wnętrze
- import z Belgii przez Novotex w 2022 roku
- zarejestrowany
- możliwy kredyt uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa

