Mazda 3 III (2013-)
2.0 SKYACTIV-G 120KM 6MT Enso Salon Polska I właściciel
ASO
62 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
120 KM

Przebieg
87 038 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czerwony

VIN
3MZBM64661M140
257

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL174PFX

DANE KONTAKTOWE

61-023 Poznań,
ul. św. Michała 20
tel: +48 505 209 857,
+48 503 843 356
+48 61 628 66 44

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy
serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

Osoby kontaktowe:
Doradcy Handlowi – Voyager Używane

Tomasz Grunowski- tel. 503843356

książka serwisowa

Adam Mizera - tel. 505209857
Krzysztof Krężel - tel.512525927

Uproszczona procedura finansowa: kredyt, leasing, pożyczka na miejscu lub online.

Zapraszamy!
Voyager Group – Autoryzowany Dealer.
Poznań, ul. św. Michała 20 (przy Rondzie Śródka)
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek 9-17
Sobota 9-14
Niedziela - nieczynne

Jesteśmy firmą z tradycjami oraz długoletnim doświadczeniem w branży
motoryzacyjnej.
Jako autoryzowany dealer marek: Jeep, Alfa Romeo, Mazda oraz Autoryzowany
Serwis Mercedes-Benz, Lancia, Chrysler i Dodge, doskonale znamy potrzeby
naszych klientów oraz specyfikę wielu marek.
Stały dostęp do autoryzowanych serwisów pozwala na pełną i rzetelną ekspertyzę
aut znajdujących się w naszej ofercie.

Dlaczego warto nam zaufać?
- tylko sprawdzone samochody w ofercie
- udokumentowana historia pojazdu oraz przebieg
- możliwość dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy dla samochodów
wszystkich marek z certyfikatem Car Garantie

Niniejsze ogłoszenie dotyczy samochodu:

Mazda 3 III 2.0 SkyActiv 120KM 6MT wersja ENZO z 2016 roku

Auto jako nowe zostało zakupione w polskim salonie,
I właściciel
Bezwypadkowy
Serwisowany na bieżąco w ASO Mazda

WYPOSAŻENIE:
Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS) z układem elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD) oraz układem awaryjnego hamowania (EBA)
Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z elektronicznym układem kontroli trakcji (TCS)

Przednie i boczne poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne
TPMS - system monitorowania ciśnienia w oponach
HLA - układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
A-SCBS - system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości - przód)
Światła przeciwmgielne diodowe (LED)
BSM - system monitorowania martwego pola
RCTA - system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V
Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie)
System i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju)
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)
Audio AM/FM; RDS; (6 głośników)
Radio cyfrowe (DAB)
Wejście AUX/ 2 x USB
Odtwarzacz CD/MP3
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) z regulowanym ogranicznikiem
Komputer pokładowy
Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie składane lusterka boczne
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)
Podgrzewane fotele przednie
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera
Czujniki parkowania tylne

FAKTURA VAT Marża - kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.

Przyjmujemy samochody za gotówkę i w rozliczeniu.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualności ogłoszenia.
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