HYUNDAI ix20

HYUNDAI ix20
Nr oferty: 100121

58 900 PLN
(12) 662 00 50

Dane techniczne
MarkaHYUNDAI
Modelix20
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziahatchback
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HYUNDAI ix20

Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2017
Przebieg27 010 km
Kolorbiały
Pojemność1600 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanUżywany

Bezpieczeństwo
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
System ISOFIX
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
ABS
ESC
Immobilizer
Dojazdowe koło zapasowe
Alarm
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HYUNDAI ix20

Nadwozie
16" felgi ze stopów metali lekkich
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Wnętrze
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Przyciemniane szyby
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Składana tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
Tapicerka materiałowa

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Radio fabryczne
Gniazdo AUX
Gniazdo USB

Opis
Samochód używany. Przebieg ok: 27 010 km.
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Niezawodny i sprawdzony silnik benzynowy 1.6 MPI , 5MT o mocy 125 KM.
Kolor niemetalizowany: polar white-biały

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego
Dostępne również inne wersje kolorystyczne oraz wyposażeniowe.
Oferujemy dodatkowe, atrakcyjne rabaty przy zakupie na firmę bądź w
ramach preferowanych grup zawodowych. Szczegóły na miejscu.
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane wszystkich marek.
Przyjedź do nas i wyceń bezpłatnie swój samochód.
Samochód dostępny od ręki.

Informacje dodatkowe:

*Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Książce Gwarancyjnej oraz na
stronie www.hyundai.pl
Oferujemy pełen zakres usług dodatkowych:
1) Kompleksowa możliwość finansowania oraz ubezpieczenia samochodu:
Kredyty dla osób fizycznych i firm
Leasingi operacyjne
Wynajem długoterminowy
Ubezpieczenia GAP – ubezpieczenie utraty wartości samochodu.
2) Ceramika samochodowa
Powyższa informacja jest zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nie ma charakteru
prawnie wiążącego oraz nie zobowiązuje do zawarcia umowy.
W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji
prosimy kontaktować się z handlowcem.
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Zapraszamy do obejrzenia auta na żywo w salonie HYUNDAI KOREA
MOTORS w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 60.
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