44 715 PLN NETTO

2.2D*SkyMotion*1-rej.2017*bezwypadek*serwis w
ASO Mazda
Marka

Mazda

Model

Typ nadwozia

Kombi

Typ paliwa

Importowany

Tak

Przebieg

216000

6
Diesel

Rok produkcji

2016

Kolor

Szary

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

150

Skrzynia

Moc
Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2017-01-02

Zarejestrowany w

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

54 999 PLN BRUTTO

Polska

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2023-07-27

Tak
2191
Manualna

Kraj pochodzenia

Belgia

Numer rejestracyjny pojazdu

PKE6NF8

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Termin badania technicznego

2023-07-26

Metalik

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

- 2.2D SkyMotion Business Line
- BSM - system monitorowania martwego pola
- system i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju)
- nawigacja GSM
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- port USB
- oryginalne alufelgi 17" Mazda
- czujniki ciśnienia w oponach
- podgrzewane fotele przednie
- el. składane lusterka zewnętrzne
- czujniki parkowania przednie i tylne z wizualizacją na wyświetlaczu
- keyless drive - uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
- możliwy software tuning do 192KM
- bezwypadkowy (fabryczny lakier)
- karoseria bez uszkodzeń
- ładne i czyste wnętrze
- import z Belgii
- udokumentowany przebieg
- dla firm możliwy odpis nawet 100%VAT
- możliwy kredyt lub leasing uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa
- ZAREJESTROWANY od lipca 2022

