2.0 TDCi Climatronic - 7-os. - Zadbany - raty od
799PLN

21 000 PLN

Marka

Ford

Typ nadwozia

Minivan

Rok produkcji

2007

Kolor

Srebrny

Leasing
Moc
Napęd

Model

Diesel

Przebieg

297000

Finansowanie

Tak

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

Na przednie koła

2000
Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

S-Max

Typ paliwa

Niemcy
Tak
7

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>FORD S-MAX 7-os.</b>
Przebieg: 297.000km
<b>Udokumentowany, pełna historia serwisowa!
Znakomita jednostka Diesla o pojemności 2 litrów i mocy 140KM.
Manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów.
Samochód jest w 100% sprawny, w bogatej wersji wyposażenia.</b> Samochód był regularnie serwisowany. Ford posiada dynamiczny silnik Diesla o pojemności 2 litrów i
mocy 140KM, który idealnie współpracuje z manualna skrzynią biegów. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie.
<b>Dane techniczne:</b>
Liczba miejsc: <b>7</b>
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 6,3 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 7,2 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 5,6 l/100 km
Kolor: Szary Metalik
Wnętrze: <b>Materiałowe
Najważniejsze elementy wyposażenia:</b>
Przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym
Podgrzewana przednia szyba
Czujniki parkowania przód + tył
Autoalarm Thatcham
Interfejs ułatwiający komunikowanie się kierowcy z pojazdem
Bluetooth(R) z funkcją sterowania głosem
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa (DEATC)
MP3 i złącze USB
Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne

Podgrzewane lusterka boczn
Regulowane siedzenia
Elektryczna blokada tylnych drzwi zabezpieczająca przed otwarciem przez dzieci
Akustyczna przednia szyba
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) z układem kontroli trakcji (TA) i układem wspomagającym nagłe hamowanie (EBA)
Wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA)
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
Bierny układ przeciwkradzieżowy (PATS)
Podwójne ryglowanie (opcja) z funkcją całkowitego otwierania/zamykania
Aluminiowe felgi
WERSJA 7-OSOBOWA
i wiele innych...
Ten samochód możesz kupić z finansowaniem<b>NAWET BEZ WKŁADU WŁASNEGO podczas jednej wizyty.</b>
Zapoznaj się z ofertą i przeczytaj dlaczego <b>WARTO kupić samochód WŁAŚNIE OD NAS.</b>
Możesz mieć ten samochód <b>od 799PLN miesięcznie!
Cena PROMOCYJNA z finansowaniem -1000PLN!</b>
Więcej informacji:
Daniel - tel. +48 <b>530 170 495 </b>
Adam - tel. +48 <b>666 608 065

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
<b>Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!</b>
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
???????????????????
<b>Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 7, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego:
dorejestracji_oplacony
Numer oferty: VER17C6WK

