MITSUBISHI Eclipse Cross Fabryczna Gwarancja !!!

MITSUBISHI Eclipse Cross
Nr oferty: 100744

167 890 PLN
(22) 510 00 30

Dane techniczne
MarkaMITSUBISHI
ModelEclipse Cross
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
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Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikahybrydowy
Moc188 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
Rok produkcji2021
Przebieg11 911 km
Kolorniebieski
Pojemność2360 cm3
Napęd4WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis
Auto na miejscu do odbioru od ręki.
Zapraszamy na jazdę testową.
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu wszystkich marek.
Załatwiamy wszelkie formalności związane z zakupem auta.
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
*Podana cena obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania za
pośrednictwem Dealera oraz zakupie u Dealera pakietu ubezpieczeń
komunikacyjnych.
Dodatkowe informacje:
Auto na miejscu do odbioru od ręki.
Zapraszamy na jazdę testową.
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu wszystkich marek.
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Załatwiamy wszelkie formalności związane z zakupem auta.
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
*Podana cena obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania za
pośrednictwem Dealera oraz zakupie u Dealera pakietu ubezpieczeń
komunikacyjnych.

Bezpieczeństwo:
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera), Poduszki
powietrzne chroniące kolana kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy,
Przednie, boczne poduszki powietrzne, Kurtynowe poduszki powietrzne,
System ISOFIX, Regulacja położenia kolumny kierownicy, ESP, ABS, Poduszka
powietrzna pasażera, ASR, Poduszki powietrzne boczne tylnego siedzenia,
Tempomat, Aktywny tempomat, Immobilizer, Sygnalizacja niezapiętych
pasów, Adaptacyjne światła drogowe, Ostrzeżenie o poruszających się
obiektach, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Ostrzeżenie o
pojeździe w martwym polu

Nadwozie:
18" felgi ze stopów metali lekkich, Tylne lampy w technologii LED, Przednie
światła LED, Światła do jazdy dziennej, Przednie reflektory przeciwmgłowe,
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Wnętrze:
Ogrzewanie postojowe, Podgrzewane lusterka zewnętrzne, Przyciemniane
szyby, Częściowo skórzane siedzenia, Elektrycznie regulowane szyby boczne
z przodu, Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu, Relingi
dachowe (czarne), Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Klimatyzacja
automatyczna, Komputer pokładowy, Regulacja wysokości fotela kierowcy,
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica pokryta
skórą, Podgrzewana kierownica, Składana tylna kanapa dzielona w proporcji
60/40, Tapicerka foteli Alcantara, Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i
pasażera, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Technologia:
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Radio fabryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, Centralny zamek
sterowany pilotem, HUD (wyświetlacz przezierny), Tylne czujniki parkowania,
Przednie czujniki parkowania, Stacja multimedialna SDA, Sterowanie systemem
audio przyciskami na kierownicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Zestaw
głośnomówiący Bluetooth, System kamer 360°, Kamera cofania, Inteligentny
kluczyk, Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, Gniazdko 230V,
Światła awaryjnego hamowania, Nawigacja satelitarna GPS
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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