*2 Lata Gwarancji* FULL #1.7 CRDi 136KM
#Kamera #Navi #Panorama #FULL

50 900 PLN

Marka

Kia

Typ nadwozia

Sedan

Importowany

Tak

Przebieg

212000

Optima

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2013

Kolor

Czarny

VAT marża

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

136

Skrzynia

Moc
Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia
Numer rejestracyjny pojazdu

732095437 / 732095438
mirekwozniak@poczta.fm
AUTO HANDEL WOŹNIAK

Model

Austria
WPY44314

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

2023-11-24

2013-07-23

Zarejestrowany w
Bezwypadkowy

Ważność polisy

Tak

Data pierwszej rejestracji

Tak
5

Manualna

Filtr cząstek stałych

Pierwszy właściciel
Liczba drzwi

Tak
1685

Polska
Tak
5

Termin badania technicznego

2023-10-07

Metalik

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Niezależny system parkowania

Kamera panoramiczna 360

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kamera w lusterku bocznym

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Autonomiczny system kierowania

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

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 Kia Optima z 2013 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.

Wszystkie szyby fabryczne KIA.
AUTO SPROWADZONE, ZAREJESTROWANE W POLSCE.

ZAPRASZAM!
???????????????????????????????????????????????????????????????????
# MARKA: Kia

# MODEL: Optima
# ROK PRODUKCJI: 2013
# POJEMNOŚĆ SILNIKA: 1.7 CRDi
# RODZAJ PALIWA: Diesel
# MOC (KM): 136 KM
# SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna 6-cio Biegowa
# NADWOZIE: Sedan
# KOLOR: Czarny
# STAN LICZNIKA: 212.000
???????????????????????????????????????????????????????????????????
W wyposażeniu posiada m.in. :
# ESP
# AUX
# USB
# LED
# Xenon
# Isofix
# Tempomat
# Nawigacja
# Immobilizer
# Kamera cofania
# Dach panoramiczny
# Komputer pokładowy
# Nagłośnienie Infinity
# Podgrzewana kierownica
# Światła przeciwmgielne
# Zamek centralny zdalnie sterowany
# Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
# Czujniki parkowania przednie oraz tylne
# ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
# Podgrzewane fotele przednie oraz tylna kanapa
# Elektrycznie podnoszone szyby przednie oraz tylne
# Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
# Fotele przednie regulowane elektrycznie - kierowcy wentylowany z pamięcią ustawienia
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Cena: 50.900
???????????????????????????????????????????????????????????????????
- 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.

