Opel Astra K (2015-2021)
Sports Tourer Kamera cofania Klimatronic Alufelgi Czujnik
zmierzchu
52 900 PLN brutto
Wersja
K (2015-2021)

Rok produkcji
2017

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
110 KM

Przebieg
154 050 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
W0LBD8EK4H8046
500

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL17DVKG

DANE KONTAKTOWE

87-100 TORUŃ,
ul. Sieradzka 4
(56) 685 00 00

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. centralna

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podłokietniki - przód

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

tempomat

wspomaganie kierownicy

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dźwignia zmiany biegów wykończona skórą

ekran dotykowy

filtr cząstek stałych

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane tylne szyby

relingi

opony: letnie

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

AUDI CENTRUM TORUŃ
Centrum samochodów używanych Grupa Fortis Auto
Oferuje:

Opla Astre V Sports Tourer 1.6CDTI 110KM

Salon Polska
Bezwypadkowe
Serwisowane w ASO

Zapraszamy do kontaktu i na jazdę próbną:

Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839
Michał Wolniak, tel.: 663-461-050

Ważniejsze elementy doposażenia:
Automatyczny włącznik świateł
Czujnik deszczu
Światła przeciwmgłowe z przodu
Czujnik odległości przy parkowaniu – przód i tył
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Światła przeciwmgłowe z tyłu
ABS
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
ESP + TCS
Elektryczne szyby przednie
Elektryczne szyby, tył
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kierownica skórzana
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
Przyciski sterowania na kierownicy
Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
System monitorujący ciśnienie w oponach
System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth, ekran dotykowy 7 cali)

Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
Światła do jazdy dziennej LED

Jesteśmy autoryzowanym Dealerem Audi w Toruniu Audi Centrum Toruń.
Istnieje możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu.
Odkupujemy samochody wszystkich marek.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania:

Michał Wolniak, tel.: 695-962-666
Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839

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.
-
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