Opel Zafira A (1999-2005)
1.8 LPG, Nowy rozrząd, Sprzęgło, Klima, 7-osob. ,
Zadbany, LIFT
9 900 PLN brutto
Wersja
100%
Bezwypadkowy

Rok produkcji
2002

Nadwozie
mini-van

Paliwo
benzyna + LPG

Poj. silnika
1.8

Moc silnika
124 KM

Przebieg
201 159 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
19cqt

DANE KONTAKTOWE

Robert Gruszka
85-092 Bydgoszcz,
ul. Moniuszki 12
tel: 690 662 150
email: kenson@firma.pl

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

relingi

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Opel Zafira A 1.8 LPG 16V 124 KM LIFT
Rok produkcji 2002 Siedmio osobowy. Legalizacja butli do 2022 Przebieg 201156
Km Oryginalny Samochód 100% Bezwypadkowy wszystkie szyby oryginalne.
Zafira bardzo zadbana, silnik suchy bez wycieków, pracuje równo na benzynie jak i
na gazie, zawieszenie bez luzów czy stuków, wszystko w 100% sprawne. Wnętrze
samochodu nie zniszczone, czyste, fotele nie poprute.
Bardzo fajny rodziny samochód z dużym bagażnikiem, po złożeniu tylnych foteli robi
się bardzo duża przestrzeń ładunkowa bardzo przydatne przy przewożeniu
większych gabarytów. Opel wyposażony w instalacje LPG spalanie 9-10 L gazu.

W ostatnim czasie wymienione:
Rozrząd przy 190 Tyś Km.
Sprzęgło 190 Tys Km.
Poduszka silnika.
Listwa wtrysków LPG
Olej+Filtr
Akumulator roczny.
Klimatyzacja po serwisie.

Wyposażenie:
ABS
ESP
Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja
Centralny zamek
El. szyby
El. lusterka
Reg. wysokość foteli
Reg. wysokość kierownicy
Halogeny
Tapicerka welurowa
Radio CD
Komputer pokładowy
AIR BACK x8
Przyciemnione szyby
Roleta w bagarzniku
Felgi aluminiowe 17 cal. opony letnimi Pirelli stan BDB
Felgi stalowe z oponami zimowymi stan DOBRY
Relingi
Isofix
Stojak na napoje
Dużo schowków

x2 Kluczyk
Samochód godny polecenia w stanie BDB. Zapraszam na oględziny i jadę próbna.

Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania
wszelkich informacji prosimy kontaktować się z handlowcem.
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