Mitsubishi Space Star II (2012-)
Mirage 1.2L - 80KM - automat - bogate wyposażenie
41 205 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2016

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.2

Moc silnika
80 KM

Przebieg
20 700 km

Skrzynia biegów
autom.
bezstopniowa
(CVT)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
niebieski

VIN
ML32A5HJ5HH0040
92

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 7 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

Doradca Handlowy

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

55-040 Bielany Wrocławskie,
ul. Czekoladowa 20

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

reflektory ksenonowe

zestaw głośnomówiący

światła LED

19ygj

DANE KONTAKTOWE

tel: +48 519 614 739
email: info@autokomisbielany.pl

INFORMACJE DODATKOWE
stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Model roku 2017 - Mitsubishi Mirage - Space Star Facelifting- samochód
sprowadzony po opłatach, zarejestrowany w Polsce. Zwinne oszczędne auto z
wygodną automatyczną bezstopniową skrzynią biegów CVT. Dobrze wyposażona
wersja (m.in. pełna elektryka, skórzana regulowana wielofunkcyjna kierownica,
kamera cofania, system bezkluczykowy smartcard / hands free / smartkey,
regulowana wysokość fotela, Interfejs Google Car Play, podgrzewane fotele, system
HSA - wspomagania ruszania na wzniesieniu, tempomat, koło zapasowe,
kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi ) z oryginalnym niskim

przebiegiem. Przygotowana do sezony: opony całoroczne, klimatyzacja po serwisie.
Ubezpieczenie komisowe na dojazd do domu.

Zapraszamy do obejrzenia jak i jazdę próbną.
Zapraszamy do naszego komisu AutoKomisBielany ul. Czekoladowa 20 55-040
Bielany Wrocławskie
oraz na naszą stronę internetową autokomisbielany.pl
Komis znajduje się na terenie kompleksu handlowego "Aleja Bielany" pomiędzy
sklepami Jula, Jysk oraz Poco.
Godziny otwarcia: Pn-Nd - 10:00-18:00
Telefon: 519-614-739 E-mail: info@autokomisbielany.pl

wykonane przez AKoL.pl
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