Mazda 6 III (2012-)
GWARANCJA I-wł Kraj Bezwypadkowy NAVI+inne FV VAT
23% IDEAŁ
79 900 PLN brutto64 959 PLN netto
Wersja
GWARANCJA I-wł
Kraj
Bezwypadkowy
NAVI

Rok produkcji
2016

Nadwozie
kombi

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
145 KM

Przebieg
85 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1abrc

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

Rafał Sikora
41-400 Mysłowice,
ul. dwa punkty Myslowice i Katowice.Proszę
dzwonić przed przyjazdem
tel: 601474441,604855413,888514888
email: r.sikora@poczta.fm

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zmieniarka CD

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

GWARANCJA TECHNICZNA możliwa do 36 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOMETRÓW
BEZWYPADKOWY 100%-FABRYCZNY LAKIER-ŻADEN ELEMENT NIE LAKIEROWANY
ZAKUPIONY W KRAJU U DEALERA MAZDY UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG-każdy
przegląd odbył się w ASO MAZDA Silnik 2.0i 16V 6-BIEGÓW.
KOLOROWA NAVIGACJA z dotykowym LCD KLIMATRONIK DWUSTREFOWY z
elektronicznym ustawianiem temperatury+ nawiew na tył TEMPOMAT ABS-Układ
zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania EBD-układ elektronicznego
rozdziału siły hamowania
EBA-układ awaryjnego hamowania DCS-Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy
TCS-elektroniczny układ kontroli trakcji +RVM TPMS-system monitorowania
ciśnienia w oponach HLA-układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu SCBSsystem wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości)
(przód / tył) BSM-system monitorowania martwego pola 6xAIRBAG+kurtyny
Komputer pokładowy PARKTRONIK tył+przód 4xElektryczne szyby-przód i tył
ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ+Halogeny El.regulowane+podgrzewane+el. składane
lusterka Alum felgi Centralny zamek na pilota,sensory Sensor deszczu +zmierzchu
Regulacja fotela kierowcy + lędźwiowa Wspomaganie kierownicy Skórzana
multimedialna regulowana kierownica+ pełna regulacja foteli Dzielona kanapa+
isofix+2xPodłokietniki Fabryczny RDS+CD+MP3+sterowanie w kierownicy-system
audio+ WMA,AUX iPOD+yuystic Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home
MZD Connect –multimedialny system rozrywki i łączności Ergonomiczny system
sterowania HMI START/STOP BLUETOOTH+głosowe wybieranie Pakiet chrom- Pakiet
stylistyczny Premium
Fotochromowe samościemniające się lusterka Cyfrowy wskażnik zużycia
paliwa+EKONOMIZER SENSORY,sygnalizator pasów i świateł Atermiczne szyby
fabrycznie przyciemniane Klapa bagażnika otwierana z pilota ,lodówka i wiele
innych.
FAKTURA VAT 23% CENA NETTO;65000zł
STAN TECHNICZNY I WIZUALNY ORAZ WNĘTRZA IDEALNY-samochód nie wymaga
żadnych nakładów finansowych,ATRAKCYJNY WYGLĄD,od nie palącego.
... P E W N E ... U Ż Y W A N E ... B E Z ... O B A W ... WYZNACZAMY NOWE
STANDARDY-pisemna gwarancja oryginalnego przebiegu+ DOŻYWOTNIA
GWARANCJA LEGALNOŚCI POJAZDU
W ciągłej sprzedaży 200 samochodów ZAKUPIONYCH U KRAJOWYCH DEALERÓW
BEZWYPADKOWYCH OD I-WŁAŚCICIELI. AUTO CENTRUM RAFAŁ I DAMIAN SIKORA
Zdobywając coraz większe zaufanie klientów podjęto decyzję o opracowaniu
profesjonalnego programu sprzedaży samochodów nawet dla najbardziej
wymagających klientów. POJAZDY OFEROWANE PRZEZ NAS POCHODZĄ Z
ROZLICZEŃ OD KLIENTÓW NASZYCH PARTNERSKICH SALONÓW SAMOCHODÓW
NOWYCH. POJAZDY POSIADAJĄ GWARANCJĘ PRAWNĄ I TECHNICZNĄ ORAZ
GWARANCJĘ ORYGINALNEGO PRZEBIEGU. NA SAMOCHODY OFEROWANE PRZEZ NAS
WYSTAWIAMY FAKTURY-klient nie płaci podatku od wzbogacenia. MOŻNA JE NABYĆ

ZA GOTÓWKĘ lub zapłacić przelewem W KREDYCIE od 2,9% na całą wartość
samochodu lub w programie 2x50%, 3x33%,4x25% i 5x20 LEASINGU od 103% LUB
ZOSTAWIĆ INNY POJAZD W ROZLICZENIU.
PRZED PRZYJAZDEM PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY-samochody wystawiane są
w dwóch miejscach.
Firma posiada bogatą ofertę samochodów różnych marek i klas, daje gwarancję
wysokiej jakości usług oraz elastyczność w działaniu. Duże doświadczenie,
olbrzymie zaangażowanie, obsługa klienta według najwyższych standardów-to atuty
które wyróżniają naszą firmę w stosunku do innych firm handlujących samochodami
na Polskim rynku. Dlatego też mamy samochody tylko od IWŁAŚCICIELI,BEZWYPADKOWE,ZAKUPIONE W POLSKICH SALONACH
SAMOCHODOWYCH,Z UDOKUMENTOWANYMI PRZEBIEGAMI. Możliwość sprawdzenia
samochodu przed zakupem w serwisie i na stacji diagnostycznej . Wykonujemy
pomiar grubości lakieru. Możliwość leasingowania lub kredytowania nawet 100%
wartości pojazdu. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie
stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze
względu na możliwość drobnych ,ludzkich pomyłek.
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