FULL OPCJA z SALONU, przebieg wpisuje na
fakturze, oryg.lakier, 1 właś

72 900 PLN

Marka

Opel

Model

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2017

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Finansowanie
Moc
Napęd

Benzyna
123437
Tak

Tak

Pojemność skokowa

165

Skrzynia

Na przednie koła

1490
Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Insignia

Typ paliwa

Niemcy
Tak
5

5

...
...
...

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ładowanie bezprzewodowe urzą...

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Felgi aluminiowe 18

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System hamowania awaryjnego dl...

Aktywny asystent hamowania awa...

System ostrzegający o możliw...

Asysten pasa ruchu

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

-ZASTANAWIASZ SIĘ NAD ZAKUPEM SAMOCHODU?
-ZLEĆ PROFESJONALNE SPRAWDZENIE AUTA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
-MY POKRYJEMY WSZYSTKIE KOSZTY EKSPERTYZY
-OTRZYMUJESZ RAPORT OPISUJĄCY FAKTYCZNY STAN POJAZDU
-ZADZWOŃ TO UDZIELĘ CI SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI
Witam serdecznie. Dla wiarygodności mojej oferty oryginalny przebieg i bez-wypadkowość wpisuje na fakturze. Proszę uważnie przeczytać początek oferty, żeby zrozumieć
jak naprawdę można udowodnić ten przebieg.
UWAGA ! Pełen oryginalny przebieg auta udowodnię poprzez niemiecką stronę ministerstwa transportu tzn. taki niemiecki CEPiK . U mnie w komputerze wpisuje numery
tablic rejestracyjnych w internet w stronę niemieckiego CEPiKU , gdzie wyjdą wszystkie przeglądy techniczne robione od nowości auta. Do każdego wpisu o przeglądzie
technicznym jest przypisany przebieg. Więc taka forma jest najbardziej wiarygodna przy udowodnieniu autentycznego przebiegu. Dla pewności daje wydruk z takiej strony.
Oryginalny przebieg udowadniam i wpisuje na fakturze kupna.
Oferta moja skierowana jest do ludzi, którzy mają dosyć samochodów z podrobionymi książkami serwisowymi i cofniętymi
licznikami . Nie daj się nabrać na niskie przebiegi w innych ogłoszeniach. Sprawdzaj auto przed zakupem u sprzedawcy w taki sposób jak ja pokazuje. W każdym kraju w
UE jest CEPiK i można sprawdzić przebieg . Jeżeli sprzedawca mówi że nie ma takiej strony i nie chce udowodnić przebieg tak jak ja pokazuje tzn. że ma cofnięty licznik.
Auta sprowadzane z zagranicy nie mają wpisów serwisowych prowadzonych do końca i nie ma jak sprawdzić przebiegu nawet w serwisie a u mnie masz przebieg
potwierdzony na 100 %
PRZEPIĘKNE AUTO WYGLĄDAJĄCE JAK NOWE!!! WSZYSTKIE SZYBY I BLACHY ORYGINALNE!!!

Posiadam przepiękna INSIGNIE 1.5 Benzyna 165 koni wersja Grand Sport Direct , bardzo bogate wyposażenie. Auto od początku używane tylko i wyłącznie przez
jedynego właściciela, który kupując nowe auto w salonie OPLA zostawił swoje auto w rozliczenie. Wersja w białym kolorze, jest bardzo pożądanym autem na naszym
rynku. Super zwinne auto. Dynamika na wysokim poziomie. Auto na trasie pali poniżej 6 litrów. Silnik trwały i niezniszczalny, idealny na trasy. Obawiasz się zakupu auta
ode mnie więc na życzenie klienta mogę dać gwarancję rozruchową na wszystkie podzespoły mechaniczne typu skrzynia , silnik, itp.
Zdecydowanie unikatowy egzemplarz na bezwypadkową przeszłość, pedantycznie zadbany, piękne ciemno-satynowe wnętrze daje niesamowite wrażenie, wszystko
utrzymane w pedantycznym stanie. Auto oczywiście 100 % bezwypadkowe , żaden element nie malowany powtórnie.
- Auto 100% bezwypadkowe, możliwość sprawdzenia na miejscu czujnikiem do pomiaru warstwy lakierniczej .
- Samochód był do końca serwisowany w ASO - możliwość sprawdzenia auta gdzie sobie klient życzy.
- Oferowane auto jest w idealnym stanie,bardzo zadbane, czyste , zarówno technicznie jak i wizualnie bez zastrzeżeń
Auto kompletnie przygotowane do rejestracji . Wystawiam fakturę vat-marża w której wpisuje oryginalny przebieg i bez wypadkowość auta. Daje wszystkie dokumenty
uprawniające auto do rejestracji pojazdu, Akcyza, przegląd, tłumaczenia itp. Nowy nabywca jest zwolniony z opłaty skarbowej. Jak się zdecydujesz na zakup to od razu
odjeżdżasz legalnie autem na kołach do domu. Wystawiam ubezpieczenie roczne OC na auto oraz daje niemieckie tablice zjazdowe z ważna datą. .
Zgadzam się oczywiście na wszelkie ekspertyzy. Wszystkim zmęczonym oglądaniem również dość zmęczonych aut w okazyjnych cenach, o magicznie niskich przebiegach
, gwarantuje wiarygodność mojej oferty.
UWAGA !!! Auto stoi we Włocławku na prywatnej posesji.
Myślę ze jak będziesz serio zainteresowany kupnem to dzwoń.

