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Subaru SVX 3, 3 230 KM 4x4-SPRZEDANY
ID ogłoszenia: 143088 / 234563

URL: http://www.emoto.com.pl/143088
Cena: 13 500 PLN
Rok produkcji: 1993
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: pomorskie, Gdańsk
Informacje dodatkowe: sprowadzany, bezwypadkowy, garażowany, serwisowany, pełna opcja, skórzana tapicerka,
autoalarm, immobiliser, komputer, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, szyberdach,
radio, aluminiowe felgi, poduszka powietrzna, ABS, wspomaganie kierownicy, automatyczna skrzynia, opony zimowe,
nawigacja, benzyna, gaz

Wersja limitowana 2500 sztuk. Sprzedam lub zamienię na Subaru Imprezę, Legacy, Turbo 2, 0 (2, 5 dziękuję)
lub Busa, długi wysoki, pow.100KM. Auto typowo kolekcjonerskie w stanie idealnym, garażowane i nie
widziało po modernizacji od dwóch lat śniegu czy soli. Pomimo i tak bardzo dobrego stanu pierwotnego,
dokonano wiele perfekcyjnych (i drogich ) usprawnień w renomowanych firmach, które doprowadziły auto do
perfekcyjnego wyglądu, stanu technicznego i wyjątkowego nie powtarzalnego wystawowego egzemplarza.
Wymienione wszystkie filtry /płyny, tarcze i klocki tył oraz kloce przód (przednie tarcze ASO zostawiło) i
zregenerowano wszystkie zaciski; olej w silniku i filtr oleju, paliwa i powietrza; wymieniono uszczelniacze
rozrządu i wszelkie rolki/napinacze i miskę olejową na nową też ASO Koper; wyjęto i zregenerowano
maglownicę ustawiono zbieżność i geometrię- jest wydruk; zakup nowych felg Rota 16 i nowych opon letnich
NS2 koszt kół pow. 4 000 pln 16 cali odnowione oryginalne felgi z nowymi oponami na zimę Wymiana
skrzyni na zregenerowaną po liftową przedni dyfer po regeneracji nowy speed sensor, zamontowana chłodnica
oleju skrzyni, chłodniczka japońska firmy D1 naprawa w jednej z najbardziej renomowanych firm w
Warszawie, zajmujących się automatami Koszt przekroczył 9 500 pln. Są wszystkie papiery Co do wyglądu
auta, to tak jak pisałem karoseria, pomalowana została w białą perłę z palety Lexusa, a dach i klapa kufra w
fortepianową czerń. Samochód jest całkowicie wolny od rdzy i wygląda obłędnie, zabezpieczenie
antykorozyjne regeneracja reflektorów przednich 2. 3. wymiana 2 Sond Lambda ściągnięte z USA; 4.
wymiana 2 elektrozaworów pod kolektorem ssącym i wszelkich przewodzików podciśnieniowych pod
kolektorem wymian rurki/ujścia odmy. Wnętrze oryginalne w idealnym stanie zarówno skóra jak i alkantara.
Pełna elektryka, dosłownie wszystko. Klima i ogrzewanie automatyczne. Wyklejenie szyb folią Instalacja
znakomitych głośników DEGO (przód) i Hertze z tyłu wygłuszenie drzwi, zamontowana tylna kamera
również na podczerwień, nie tylko do parkowania ? radio Pantom Pionier MIXTRAX z Windowsem,
nawigacją, GPS, Video wejścia do wszystkich urządzeń Audio Video Blututy i inne bajery. Wszystko w
profesjonalnej firmie Wymiana chłodnicy i przewodów cieczy na kolorowe silikonowe z USA, dedykowane
SVX. SVX ma nowe tarcze i klocki z przodu. Auto odpala od strzała i jest w 100% sprawne, ubezpieczenie do
28 marca 2015 r, ważne badania do 28 marca 2015 r. Instalacja gazowa nowa dostosowana do tego typu
silnika zamontowana 26 marca 2014 r. za 5 500 pln . Więcej zdjęć w dużej rozdzielczości np z wystaw (jedno
zamieściłem) wyśle na maila. Osoby zainteresowane proszę o kontakt : tel. 504 292 716 Zapraszam i
pozdrawiam.(początkowa cena była pomyłką pisarską).
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