Volvo S60 II (2010-)
ŚLICZNY, XENON, NAVI, MEGA STAN, GWARANCJA!
56 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
120 KM

Przebieg
159 900 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ctq1

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

automat. hamulec postojowy

hamowania
automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył
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stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

58-400 Kamienna Góra,
ul. CZADRÓW 143

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

reflektory biksenony

reflektory halogenowe

reflektory ksenonowe

wyjście aux

DANE KONTAKTOWE

tel: 606 148 738, 660 709 007
email: automaciek@onet.pl

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Witam do sprzedania świeżo sprowadzone w mega stanie VOLVO S60 z dieslem
2,0d 120 PS, świetne wyposażenie, rnawigacja,Bi-xenon, LED i czujniki parkowania,
dostęp komfortowy i wiele innych.
Silnik 2,0 jest to trwała jednostka napędowa charakteryzująca się niskim poziomem
spalania.
Jak do tej pory VOLVO poruszał się wyłącznie po zagranicznych drogach, dzięki
czemu jest utrzymany w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym.
Istnieje możliwość sprawdzenia całej historii pojazdu w ASO.
Samochód jest w 100% bezwypadkowy.
LAKIER W NIENAGANNYM STANIE.
BARDZO DOBRZE UTRZYMANY – ZADOWOLI NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW!!!
OSOBIŚCIE STAN SAMOCHODU OCENIAM JAKO BARDZO DOBRY.
Wnętrze samochodu jest czyste i zadbane.
Auto jest w stanie bardzo dobrym pod każdym względem.
WYPOSAŻENIE: WERSJA GEARTONIC NORDIC+
BI-XENONY SKRĘTNE,
LEDY DO JAZDY DZIENNEJ,* PÓŁ-SKÓRZANE KUBEŁKOWE FOTELE,
KLIMATRONIK,* MULTIMEDIALNA KIEROWNICA,
SYSTEM START STOP,
CHROM PAKIET,
NAWIGACJA 3D EUROPA,
SYSTEM ISOFIX
LUSTERKO FOTOCHROMOWE,
PODGRZEWANE FOTELE,
PRZYCIEMNIANE SZYBY,
Automatyczna regulacja wycieraczek – czujnik deszczu
Radio CD/DVD (obsługuje m.in. Mp3), wyświetlacz kolorowy,
AUX, USB
Komputer pokładowy - polskie menu
ABS
ESP
System kontroli trakcji
8 x Air Bag
Parktronic z wizualizacją na wyświetlaczu
Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
4 x elektryczne szyby + domykanie z pilota
Ledowe automatyczne światła do jazdy dziennej,
Czujnik zmierzchu
Alufelgi VOLVO, i wiele innych

Jeżeli poszukujesz takiego lub innego samochodu skontaktuj się z nami.

Gwarantujemy, iż na pewno się nie rozczarujesz. Samochód dla mocno
wymagających klientów.
Oferujemy najtańszy kredyt na rynku. Posiadamy bezpośrednie umowy z bankami.
Uproszczona procedura, minimum formalności
Istnieje możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego samochodu.
Zdjęcia samochodu są aktualne, naszego autorstwa.
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny, przygotujemy wówczas auto do
oględzin w bardzo komfortowych warunkach
CENA SAMOCHODU ZE WSZYSTKIMI OPŁATAMI!!! WYSTAWIAM FAKTURĘ VAT –
MARŻA KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ Zainteresowanym podam
numer VIN
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym.
Nie stanowią 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. Indywidualne uzgodnienie
właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży.

wykonane przez AKoL.pl
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