Ford Transit Connect

42 900 PLN
Marka
Typ paliwa
Przebieg
Finansowanie
Moc
Bezwypadkowy
Liczba miejsc

Ford

Typ nadwozia

Diesel

Rok produkcji

114023
Tak
95
Tak

Furgon (blaszak)
2015

Kolor

Szary

Pojemność skokowa
Skrzynia

1560
Manualna

Serwisowany w ASO

Tak

3

727727987
leo-car@onet.pl
AUTO SALON LEBORK.

?OPIS POJAZDU?
??????????????
Auto świeżo sprowadzone w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym. Samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Wnętrze pojazdu bardzo czyste i
zadbane. Silnik 1.6 tdci o mocy 95KM KM - silnik cechuje się małym spalaniem. Silnik pracuje równo i cicho. Zawieszenie bez najmniejszych luzów. Skrzynia biegów
pracuje bardzo dobrze. Spalanie oscyluje w granicach 5,9 l na 100 km, także samochód jest naprawdę oszczędny. Wnętrze zadbane i czyste. Tapicerka nie posiada
większych śladów użytkowania. Kierownica bez przetarć. W środku nie palono papierosów!!!
Możliwe sprawdzenie w dowolnej Stacji Kontroli Pojazdów.
POLECAM I ZAPRASZAM
?SAMOCHÓD W BARDZO DOBRYM STANIE-Przed wystawieniem samochodu do sprzedaży każdy pojazd sprawdzamy w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Wszystkie podzespoły zostały sprawdzone. W tym zwieszenie, układ hamulcowy oraz układ napędowy.
?WYPOSAŻENIE POJAZDU?
??????????????????
*** klimatyzacja
*** kamera cofania
*** czujniki parkowania
*** szyberdach
*** poduszka powietrzna
*** kierownica wielofunkcyjna
*** elektryczne szyby x4
*** elektryczne lusterka
*** halogeny
*** komputer pokładowy
*** regulacja kierownicy
*** centralny zamek
*** domykanie szyb z kluczyka
*** abs
*** esp
*** przyciemniane szyby
*** i inne
?KREDYT - LEASING - UBEZPIECZENIA?
????????????????????
? Proponujemy korzystne i szybkie finansowanie
? Jesteśmy AUTORYZOWANYM PARTNEREM kilku banków
? Wszystko załatwiamy od ręki Online jak i na miejscu
?ZAMIANY - AUTA W ROZLICZENIU?
????????????????????
? Przyjmujemy używane pojazdy w rozliczeniu wszystkich marek
? Profesjonalna wycena na miejscu

? Formalności załatwiamy od ręki
? Oferujemy auta z pewnych źródeł, z udokumentowaną przeszłością i przebiegami. Ceny naszych aut odzwierciedlają ich faktyczny stan, przebieg i wiek. Nasi dostawcy
to duże międzynarodowe firmy z którymi prowadzimy długotrwałą współpracę.
? Jesteśmy na rynku blisko 12 lat. Stale poszerzamy grono zadowolonych klientów. Chętnie doradzimy i pomożemy na miejscu wybrać zadowalający samochód.
? Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia aktualnej oferty.
? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny.
Zapraszamy serdecznie

