Opel Vectra C (2002-2008)
Wersja Cosmo, pakiet Irmscher, 1.8 benz lpg 140KM, 2008
rok!
18 900 PLN brutto
Wersja
Wersja Cosmo,
pakiet Irmscher,
1.8 benz

Rok produkcji
2008

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna + LPG

Poj. silnika
1.8

Moc silnika
140 KM

Przebieg
216 983 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
W0L0ZCF68810663
63

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

Krzysztof Jankowski

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

19-300 Ełk,
ul. Kilińskiego 5

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

wyjście aux

1ax4c

DANE KONTAKTOWE

tel: 723976602,876215112
email: jarek@kwiatkowski.pl

INFORMACJE DODATKOWE
serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Ostatni wypust Opla Vectry C z najlepszą jednostą napędową 1.8 140KM z
sekwencyjną instalacją gazową założoną w 2016 roku. Auto w dobrym stanie
blacharskim, mechanicznym i wnętrza. Bogata wersja wyposażenia. Siedzenia
półskórzane. Auto po remoncie w naszym serwisie: zawieszenia z tyłu (sprężyny,
wahacze, tuleje stabilizatora), zawieszenie przód (drążek i końcówka kierownicza),
ustawiona zbieżność.
OPIEKUN OFERTY – Rafał Kierklo tel. 723 976 599
Pn – Pt. 9.00 – 17.00 Sobota 9.00 – 13.00
AUTOSALON-EUCAR ORAZ KWIATKOWSKI SP. Z O.O.
Salon samochodów nowych oraz używanych: OPEL, HYUNDAI, FORD.
Jesteśmy firmą branży motoryzacyjnej o dwudziestopięcioletnim doświadczeniu, z

tradycjami.
Zapewniamy:
dogodny i szybki leasing lub kredyt,
atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe,
możliwość przyjęcia używanego auta w rozliczeniu, wycena gratis!
minimum formalności,

Nasze samochody:
przechodzą wieloetapową selekcję,
są poddawane dokładnej ocenie stanu technicznego,
przygotowane są według najwyższych standardów,
sprawdzane są pod względem ich pochodzenia oraz stanu prawnego

MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA GWARANCJI MECHANICZNEJ NA 6 lub 12 MIESIĘCY W
CENIE AUTA, Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA!!
Gwarancja obejmująca: silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, koło dwumasowe,
turbosprężarkę, układ napędowy, układ kierowniczy, układ hamulcowy, komponenty
elektryczne i inne.
Zakres terytorialny gwarancji na terenie Polski oraz terytorium Państw Unii
Europejskiej. Naprawy bezgotówkowo odbywają się w ASO lub wybranym przez
klienta warsztacie.
Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych pojazdów były możliwie
dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te
często pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, nasza firma
nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi
oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy oraz nieaktualności ogłoszenia w przypadku
wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
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