Używane Ford S-Max - 36 900 PLN, 254 543 km,
2012
Marka

36 900 PLN
Ford

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2012

Kolor
Pojemność skokowa
Skrzynia

Inny kolor
1997
Manualna

Model
Typ paliwa
Przebieg

Diesel
254543

Finansowanie

Tak

Moc

140

Napęd

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

S-Max

Na przednie koła
Tak
5

5

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

*** WITAM *** FORD BEZWYPADKOWY 100 % Z ORYGINALNĄ POWŁOKĄ LAKIERNICZĄ***
*** PRZED WYJAZDEM PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI OFERTY ***
?Sprzedam świeżo sprowadzony z zagranicy samochód FORD S MAX z niezawodnym silnikiem diesla 2.0 i mocy 140 KM. FORD w bogatej wersji wyposażenia . Wnętrze
bez jakichkolwiek nadmiernych śladów użytkowania. Motor pracuje równo i cicho. Zawieszenie bez luzów, Skrzynia biegów pracuje bez zastrzeżeń, biegi wchodzą płynnie.
Bogata wersja wyposażenia.
?WYPOSAŻENIE?
- klimatyzacja automatyczna
- kolorowa nawigacja GPS
- czujniki cofania przód i tył
- podgrzewana kierownica
- podgrzewane fotele
- składane lusterka
- światła do jazdy dziennej
- tempomat
- komputer pokładowy
- elektryczne szyby
- elektryczne i podgrzewane lusterka
- wspomaganie kierownicy
- skórzana multifunkcja kierownica
- światła przeciwmgielne
- wejście USB, AUX
- abs
- esp
- ISOFIX
- i inne
Możliwość uzyskania pisemnej GWARANCJI !
Gwarancja obejmuje silnik, rozrząd, skrzynie biegów, elementy układu napędowego i zawieszenia.
?MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA POJAZDU ORAZ POZOSTAWIENIE SWOJEGO AUTA W ROZLICZENIU.
? Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia aktualnej oferty.
? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.
?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
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

