1.0 VVT-I (69 KM)
LED*Klimatyzacja*Tempomat*Start/Stop*Gwaranc
Marka
Toyota
ja
Typ nadwozia

Auto małe

Importowany

Tak

Przebieg

130000

Model

Aygo

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2016

Kolor

Srebrny

VAT marża

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

Moc

69

Napęd

Na przednie koła

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

509 197 754 / 730 287 585
fryszko1@wp.pl
Frytex

29 900 PLN
Tak

Skrzynia

1000
Manualna

Kraj pochodzenia

Holandia

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola trakcji

Oświetlenie adaptacyjne

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie wnętrza LED

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Poduszka powietrzna centralna

Poduszki powietrzne czolowe - ...

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Poduszka powietrzna pasów bez...
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Wir sprechen deutsch
We speak English
Zapraszamy na stronę frytex.net aby uzyskać wskazówki dojazdu oraz pełną ofertę dealera.
Witam. Mam do zaoferowania Państwu śliczną Toyotę Aygo z niezniszczalną jednostką 1.0 VVT-I (69 KM)
z bezawaryjną manualną skrzynią biegów.
Jest to egzemplarz w 100% bezwypadkowy. Jeden właściciel od nowości. Na lakierze nie ma żadnych rys,
zadrapań ani odprysków. Wnętrze również jest bardzo czyste i zadbane, tapicerka nie posiada żadnych plam przetarć ani zabrudzeń nie palono papierosów. Przebieg
130.000 jest w pełni autentyczny
(udokumentowany książką serwisową oraz licznymi rachunkami). Dla konkretnie zainteresowanych udostępnię nr VIN.
Stan techniczny autka jest adekwatny do jego przebiegu. Nic nie stuka, nic nie puka, silnik bardzo ładnie pracuje, równo, dynamicznie, bez jakichkolwiek wycieków, przy
czym silnik nie był myty.
Aygo prościutkie, nie poobijane, nie posiada korozji.
Gorąco polecam i zapraszam do obejrzenia i przekonania się osobiście. Gwarantuję, że nie rozczarują się Państwo stanem technicznym i wizualnym, oraz nie będą mieć
żadnych uwag ani zastrzeżeń do auta. Samochód jest naprawdę w świetnym stanie, a mój opis wiarygodny i zgodny z rzeczywistością. Mogę podjechać na jakąkolwiek
stacje diagnostyczną celem sprawdzenia auta.
###Cena auta zawiera pisemną gwarancję na 30 dni na podzespoły mechaniczne wymienione poniżej:
***Silnik:
Głowice cylindrów, Uszczelki pod głowicą cylindrów, Tłoki, Pierścienie tłokowe i olejowe, Uszkodzenia mechaniczne głowicy, Popychacze, Pompy olejowe, Korbowody wraz
z panewkami,Dźwignie zaworów, Popychcze hydrauliczne, Zawory dolotowe i wylotowe, Sprężyny oraz prowadnice zaworów, Drążki popychaczy zaworów,Wałki

rozrządu,Sworznie tłokowe.
***Manualna skrzynia biegów:
Uszkodzenia mechaniczne wewnątrz, Koła zębate, Wybieraki,Tuleje,Wałki toczne, Skrzynie rozdzielaczy,Plastry synchronizatorów, Zespoły nadbiegów.
***Koła zamachowe dwumasowe:
Naprawa lub wymiana
***Turbosprężarka:
Naprawa lub wymiana
***Zawieszenie:
Amortyzatory, Sprężyny śrubowe, Drążki skrętne, Osłony amortyzatorów, Łożyska,Kolumny Mc Persona.
***Paski rozrządu:
Pęknięcia, Zsunięcia, Zerwania.
***Wały napędowe:
Wały napędowe,Przeguby uniwersalne,Łożyska.
***Mechanizm różnicowy:
Koła talerzowe oraz zębatki,Koła zębate,Wałki, Łożyska ślizgowe oraz toczne, Pierścienie oraz tuleje oporowe.
***Obudowy:
Kadłuby silników, Obudowy skrzyni biegów, Miski olejowe, Obudowy mostów.
***Łańcuch rozrządu:
Uszkodzenia silnika z przyczyn pęknięcia lub zerwania łańcucha rozrządu.
Możliwość finansowania auta (kredyty,leasingi) procedura uproszczona, decyzja w 30 minut !
Chcemy aby zakup auta był dla naszych klientów przyjemnością a nie stresem. Oferujemy auta z pewnych źródeł, z udokumentowaną przeszłością i przebiegami. Ceny
naszych aut odzwierciedlają ich faktyczny stan, przebieg i wiek .
Ogłoszenie jest tylko i wyłącznie informacją handlową. Zapraszam...
Niniejsze ogłoszenie nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

