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Cena: 74800

Opel Insignia 2.0 170KM

zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Opel

Model pojazdu

Insignia

Wersja
Rocznik
Rodzaj paliwa
Pojemność
Moc
Skrzynia biegów
Kolor
Numer

2.0 170KM
2018
Diesel
2000
127 kW / 170 km
Manualna
Czarny
6098175295

Opis samochodu
Pojemność: 2000 cmm
•Rodzaj silnika: diesel
•Przebieg: 104000 km
•Moc: 170 KM
WYPOSAŻENIE POJAZDU:
- Airbag
- ABS
- ESP
- Multi funkcyjna kierownica
- Elektryczne podnoszenie szyb
- Immobilizer
- Instalacja radiowa
- USB/ bluetooth
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Lusterka boczne regulowane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Termometr zewnętrzny
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy
- Tempomat
- Światła do jazdy dziennej LED

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.

1/2

Salony Kanclerz
32 301 99 99
bdc@kanclerz.com.pl

Cena: 74800

Opel Insignia 2.0 170KM

zł

- Czujniki parkowania
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik deszczu
- System asystent pasa ruchu
- Tryb jazdy sport/tour
- Nawigacja
- Światła matrycowe Intellilux
- Alufelgi
- Kamera cofania
- Serwisowany w ASO
- Stan bardzo dobry
- Kupiony w Polskim salonie
- Faktura Vat

ZAPRASZAMY NA JAZDĘ PRÓBNĄ I OGLĘDZINY DO NASZEGO SALONU W PRZYSZOWICACH
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.

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Marcin Szubert
tel. 668845898
tel. 323019999
email: m.szubert@kanclerz.com.pl

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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