Mazda CX-5 bez wersji
Grand Touring 194KM 4x4 SKYACTIV. Kamera, BOSE, LED,
klapa elektryczna
92 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.5

Moc silnika
194 KM

Przebieg
23 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
czarny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1av1x

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

EDS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

Michał Rzegot

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

32-048 Jerzmanowice,
ul. Jurajska 21

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 do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

relingi

spoiler

szyberdach

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

DANE KONTAKTOWE

tel: 12 356 52 77
email: biuro@samochodyzklasa.pl

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mazda CX-5 Grand Touring 2.5 4x4 SKYACTIV.
Z powodu bardzo dużego zainteresowania samochodem i wielu zapytań, prosimy o
wcześniejsze zapoznanie się z opisem.
1. Naturalnie, iż samochód nie jest bezwypadkowy. Był po kolizji z przodu.
Zawieszenie i podłużnice nie były uszkodzone. Bezwypadkowe
egzemplarze z takim wyposażeniem i z taką wersją silnika, kosztują niemal
2x więcej (od 140 tys zł).
2. Czym wyróżnia się na tle innych egzemplarzy? Otóż nie był sprowadzony z
myślą o handlu. Od 2017 roku w Polsce. Sprowadzony przez naszą
klientkę, naprawiany na indywidualne potrzeby, w związku z czym
naprawa została wykonana PROFESJONALNIE i starannie. W kraju
samochód pokonał już 23 000 km. Jest przetestowany i sprawdzony.
3. Przed sprzedażą, właścicielka zleciła firmie detailingowej pełną kosmetykę
samochodu, podczas której idealnie wypolerowano lakier i doczyszczono
wnętrze (wydatek 1500 zł).
Produkcja: 2017. Przebieg: 23 000 km. Moc silnika: 194 KM. W bardzo dobrym
stanie. Powłoka lakiernicza bez skazy. Samochód sprowadzony z przebiegiem 800
km w 2017 roku. Od tej pory użytkowany w kraju przez jedną właścicielkę.
Bardzo bogate wyposażenie:
Napęd 4x4
Światła LED do jazdy dziennej
Reflektory adaptacyjne, skrętne bixenonowe
Asystent świateł drogowych
Radar antykolizyjny
Tempomat aktywny
Elektryczna klapa bagażnika
Spryskiwacze reflektorów
Czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu
Kamera cofania
Asystent zmiany pasa ruchu
Asystent utrzymania pasa ruchu
Lusterka podgrzewane
Asystentem martwego pola
Bluetooth
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Nawigacja (do zakodowania)
Tryb jazdy Sport
Dywaniki welurowe
Automatyczna skrzynia biegów
Szyberdach elektryczny
Podgrzewane fotele
19'' koła ze stopów lekkich
Nagłośnienie BOSE
System bezkluczykowego dostępu oraz odpalania
Światło przeciwmgielne tylne
Halogeny przednie

Relingi dachowe, chromowane
Przyciemniane szyby
Tylne światła w technologi LED
Śruby antykradzieżowe kół
Kierunkowskazy w lusterkach
Lusterko fotochromatyczne, z funkcją automatycznego ściemniania
Czarna skórzana tapicerka, przeszyta pomarańczową nicią
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy + pompowany
System montażu fotelików ISOFIX
Deska rozdzielcza wykończona skórą
Koło zapasowe
Zestaw naprawy do opon
Roleta bagażnika
Składane tylne fotele
Kieszeń załadunkowa (na narty)
Boczki drzwi obszyte skórą
Wielofunkcyjna, skórzana kierownica
Automatyczny hamulec postojowy Auto Hold
Poduszki powietrzne boczne przednie
Kurtyny powietrzne
Czujnik deszczu + zmierzchu
2 x USB, AUX, SD
Zintegrowany w lusterku pilot do otwierania bram
Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje
Kompas
Światła powitalne / odprowadzające

Status: pojazd komisowy. Faktura marża. Możliwy leasing lub kredyt samochodowy.
Możliwość pozostawienia państwa samochodu w rozliczeniu. Przed przyjazdem
prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty. Do obejrzenia, 7 dni w tygodniu, w
Krakowie. Więcej informacji na temat samochodu oraz finansowania: 604 519 933 Sebastian
Zapraszamy na jazdę próbną. Polub nas na Facebooku i zobacz naszych
dotychczasowych klientów.

wykonane przez AKoL.pl
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