23 000 PLN NETTO

Bogate wyposażenie! Bardzo dobry stan! Faktura
VAT23% Możliwa zamiana
Marka

28 290 PLN BRUTTO

Honda

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2008

Przebieg

Czarny

Pojemność skokowa

2204

Skrzynia

Manualna

Data pierwszej rejestracji

Model

SUV

2008-05-23

Liczba miejsc

5

CR-V
Diesel
387823

VAT faktura

Tak

Moc

140

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Numer rejestracyjny pojazdu

CB4957V

Liczba drzwi

5

...
...
...

Radio

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony wielosezonowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Isofix (punkty mocowania fotel...

Auto do obejrzenia przy ul. Spornej 4.
W dni powszednie przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny pod nr ********* .
W sobotę i niedzielę auto do obejrzenia tylko w godzinach 10:00-12:00.
Auto w pełni sprawne, w bardzo dobrym stanie technicznym i z bogatym wyposażeniem.
Silnik chodzi równo, cicho i ma moc.
Dzięki sześciobiegowej skrzyni biegów spalanie jest niewielkie jak na SUV-a.
Wnętrze zadbane, niezniszczone.
Wizualnie, jak widać na zdjęciach prezentuje się atrakcyjnie.
Założone nowe opony.
Bogate wyposażenie:
- fabryczne radio ze zmieniarką na 6CD MP3 i wejściem AUX
- ABS
- centralny zamek
- elektryczne szyby
- elektrycznie składane, ustawiane i podgrzewane lusterka
- immobiliser
- poduszki powietrzne
- kurtyny powietrzne
- wspomaganie kierownicy
- panoramiczny dach
- alarm
- alufelgi
- kontrola trakcji
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu

- czujniki parkowania przód
- czujniki parkowania tył
- ISOFIX
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- komputer pokładowy
- elektrycznie ustawiane fotele
- przyciemnione szyby
- podgrzewane fotele
- światła przeciwmgielne
- światła Xenonowe
- tapicerka skórzana
- tempomat
- wielofunkcyjna kierownica
- regulowana kolumna kierownicza
Ubezpieczenie OC ważne
Przegląd ważny do 24 sierpnia 2023
MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU

