*2 Lata Gwarancji* #0.7 i 61KM #Klima #CABRIO
#Alu 15 #Automat
Marka

18 900 PLN
Smart

Typ nadwozia

Kabriolet

Rok produkcji

2005

Kolor

Czarny

Roadster

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

Tak
Tak

Tak

Leasing

Pojemność skokowa

698

Moc

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu
Bezwypadkowy

Niemcy
DWR5587E
Tak

Liczba miejsc
Termin badania technicznego

2
2023-04-14

161000

VAT marża

Finansowanie
Skrzynia

732095437 / 732095438
mirekwozniak@poczta.fm
AUTO HANDEL WOŹNIAK

Model

61

Napęd

Na tylne koła

Data pierwszej rejestracji
Zarejestrowany w

2005-04-01
Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Ważność polisy

2023-09-16

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Dach materiałowy

Tapicerka materiałowa

Elektryczne szyby przednie

Dach otwierany elektrycznie

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Felgi aluminiowe 15

Zawieszenie komfortowe

ABS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oferujemy bezpieczeństwo oraz ochronę udanego zakupu:
-możliwość prezentacji video
-transport auta pod wskazany adres
-udostępnienie auta na przegląd przedzakupowy
-załatwienie wszystkich formalności online lub na miejscu
-darmowa dezynfekcja - prezentujemy czyste auta po ozonowaniu
Z nami kupisz zdalnie - chroń siebie i swoich bliskich.
Sprzedam auto jakim jest Smart Roadster z 2005 roku w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym. Komfortowe i dynamiczne podczas jazdy oraz co
najważniejsze ekonomiczne. Samochód nie wymaga żadnego dodatkowego wkładu finansowego. Oryginalny przebieg oraz stan techniczny potwierdzony książką
serwisową. Czysty, zadbany. Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%, faktura VAT-marża. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na oględziny i jazdę próbną, zero
rozczarowania na miejscu.

ZAPRASZAM!
???????????????????????????????????????????????????????????????????
# MARKA: Smart
# MODEL: Roadster
# ROK PRODUKCJI: 2005
# POJEMNOŚĆ SILNIKA: 0.7 i
# RODZAJ PALIWA: Benzyna
# MOC (KM): 61 KM
# SKRZYNIA BIEGÓW: Automatyczna 6-cio Stopniowa
# NADWOZIE: Cabrio
# KOLOR: Czarny
# STAN LICZNIKA: 161.000
???????????????????????????????????????????????????????????????????
W wyposażeniu posiada m.in. :
# ESP
# AUX

# USB
# Immobilizer
# Klimatyzacja
# Komputer pokładowy
# Światła przeciwmgielne
# Zamek centralny zdalnie sterowany
# Elektrycznie podnoszone szyby przednie
# ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
# Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Cena: 18.900
???????????????????????????????????????????????????????????????????
- Przyjmuję auta w rozliczeniu.
- Możliwość transportu auta pod dom klienta.
- Wystawiam fakturę VAT-marża, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%.
- Możliwość RAT, pomagam w załatwieniu dogodnego kredytu jak i leasingu.
- IMPORT WŁASNY, GWARANTUJĘ LEGALNOŚĆ POCHODZENIA. NA PROŚBĘ KUPUJĄCEGO WIZYTA NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ, WYDZIALE KOMUNIKACJI,
SERWISIE BOSCHA, POLICJI ITD.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Więcej informacji udzielę pod numerem telefonu podanym na dole strony.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na oględziny i jazdę próbną po wcześniejszym kontakcie telefonicznym!
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Do każdego zakupionego u nas samochodu istnieje możliwość wykupienia gwarancji na okres od 1 do 24 miesięcy.
Gwarancja ,,CAR GWARANT SERVICE" obejmuje: wszystkie usterki techniczne związane z gwarancją wynikłe po nabyciu pojazdu BEZ LIMITU KILOMETRÓW.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
-Samochód do obejrzenia w miejscowości Zbożenna (PRZYSUCHA).
-Miejscowość położona na trasie nr 12 Radom - Piotrków Trybunalski.
Przybliżone odległości od większych miast :
- Łódź 110km
- Kielce 70km
- Radom 40km
- Warszawa 110km
- Katowice 220km
- Piotrków Tryb. 70km
???????????????????????????????????????????????????????????????????
JEŚLI OGLĄDASZ NINIEJSZE OGŁOSZENIE NA OLX KLIKNIJ PRZEKIEROWANIE NA OTOMOTO DOSTĘPNA ZNACZNIE WIĘKSZA ILOŚĆ DOKŁADNYCH ZDJĘĆ.
Przed wyjazdem proszę o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia aktualności ogłoszenia.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz art.66 § 1 k.c sprzedający nie odpowiada za błędy lub nieaktualności w
ogłoszeniu.
Zakaz kopiowania, powielania oraz udostępniania niniejszego ogłoszenia bez zgody firmy AUTO HANDEL WOŹNIAK.

