4x4 LPG 220KM Auto Punkt

17 700 PLN

Marka

Mitsubishi

Typ nadwozia

SUV

Stan

Używane

Przebieg

193300

Model

Outlander

Typ paliwa

Benzyna+LPG

Rok produkcji

2008

Kolor

Srebrny

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

Moc

220

Skrzynia

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Liczba drzwi

Liczba miejsc

7

5

...
...
Auto Punkt - Dealer Aut z USA i Europy
Mława, mławski, Mazowieckie
ABS

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Immobilizer

Alarm

Alufelgi

Czujniki parkowania tylne

Elektryczne szyby tylne

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Łopatki zmiany biegów

Poduszka powietrzna pasażera

Relingi dachowe

Szyberdach

Światła Xenonowe

Tapicerka skórzana

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Witam
do zaoferowania Mitsubishi Outlander II z roku 2008
silnik 3,0 benzyna + LPG 220 KM

wskazanie licznika: 121 689 mil x 1.6 = 194 703 km
bogate wyposażenie ;
- klimatyzacja
- kierownica wielofunkcyjna
- czujnik parkowania tył
- komputer
- skrzynia AUTOMATYCZNA
- napęd 4X4
Auto do poprawek lakierniczych oraz mechanicznych
- Uszkodzona klimatyzacja
- Uszkodzona lampa tył lewa ( dziurawa )
- Do poprawek lakierniczych widocznych na foto
- kilka wgniotek i zadrapań na praktycznie każdym elemencie auta
- opony tarcze klocki kwalifikują się do wymiany
- silnik na dwóch cylindrach posiada zbyt małe ciśnienie (prawdopodobnie potrzebny remont silnika)
- do naprawy układ wydechowy
- auto do doinwestowania przez nabywce Możliwość zlecenia zdalnego przeglądu technicznego :

2998

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

w ASO - 300-400 zł
w Okręgowa Stacja Diagnostyczna 250zł
Rzeczoznawca Dekra 300 zł
numer VIN wysyłam na życzenie zainteresowanego

więcej info tel:

Angelo - + 48 795 656 370
Jarosław - + 48 660 236 204
Biuro tel - + 48 23 654 25 47
aktualnie auto znajduje się w dyspozycji Właściciela
przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

pełna oferta na stronie ( link poniżej w adresie kontaktowym)
Zapraszamy do naszego Salonu Sprzedaży Samochodów w Mlawie
Nasza siedziba znajduje się w Mławie ( Mława znajduje się 100km od Warszawy w kierunku Gdańska )
zapraszam
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

