Toyota Auris 1.4 LPG 2016 Lift Salon Polska
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Oferuję do sprzedaży niezawodny samochód, z najlepszym możliwym i bezawaryjnym silnikiem benzynowym, kupiony w polskim salonie, model po liftingu, z oryginalnym
przebiegiem 140 tys km, dodatkowo wyposażony w instalacje gazową LPG.
TOYOTA AURIS
MODEL PO LIFTINGU
SILNIK BENZYNOWY Z LPG
1.33 VVT-i
MOC 99KM
Z POLSKIEGO SALONU
SERWISOWANY W ASO
ROK PRODUKCJI 2016
PRZEBIEG 141 TYS KM
2 KPL KÓŁ LATO/ ZIMA
Stan samochodu określam na rewelacyjny, wnętrze bardzo dobrze zachowane, bez przetarć, dziur czy zabrudzeń, tapicerka nie odgnieciona, czysta i pachnąca. Lakier w
doskonałym stanie, bez zarysowań. Pięknie prezentuje się na żywo. Modny biały kolor w połączeniu z czarnymi elementami i oryginalnymi felgami aluminiowymi 17''
wyróżnia ten samochód z tłumu. Toyota oczywiście zarejestrowany w kraju, z aktualnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem.
Silnik pracuje równo i cicho, nie dymi i nie pobiera oleju. Samochód wyposażony w niezawodny silnik 1.33 VVT-i z LPG, z łańcuchem rozrządu, oraz 6cio biegową skrzynię
co daje bardzo dobre osiągi połączone z ogromną ekonomią!! Spalanie w trasie ok 6L gazu/100km Zawieszenie nie powybijane, sprzęgło w bardzo dobrym stanie, nie
hałasuje. Wszystko sprawne w 100%. Nie ma najmniejszych problemów z klimatyzacją, elektryka itp. W samochodzie nie świecą się żadne komunikaty o błędach.
Auto gotowe do jazdy. Kupiony w polskim salonie TOYOTA. Serwisowany.
Wyposażenie:
- Reflektory soczewkowe
- Światła Led do jazdy dziennej
- Czujniki parkowania
- Klimatyzacja automatyczna

- Elektryczne szyby
- Elektryczne i podgrzewane lusterka
- Komputer pokładowy
- Fabryczne radio CD/ MP3
- Multifunkcyjna kierownica
- Wyjście Aux/ USB
- Aluminiowe felgi 17''
- Drugi kpl kół zimowych
- 2 kpl dywaników lato/ zima
- Czujnik deszczu
- Sensor zmierzchu
- ABS, ESP, Kontrola trakcji
- Bluetooth
- Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera boczne
- Przyciemniane szyby
- 2 kpl kluczyków
- Książka serwisowa
oraz wiele innych dodatków
Na wszystkie pytania chętnie odpowiem przez telefon lub osobiście
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, zamiana lub kredyt.
Zapraszam do obejrzenia pojazdu oraz na jazdę próbną:
Ul. Warszawska 21
26-660 Wielogóra k/ Radomia
Więcej zdjęć samochodu do obejrzenia na batexauto.pl

