Ford mondeo (2000 r.)
4 000 zł
Podstawowe dane

Kontakt

Rok produkcji: 2000, Poj. silnika: 1800 cm3,
Rodzaj nadwozia: Kombi, Przebieg: 145529 km,
Stan: Idealny, Paliwo: Benzyna, Moc: 116KM (85
kW), Kolor: czarny

Sprzedający: adam mucha
Telefon: 796881065
Województwo: Mazowieckie
Dodatkowe dane: kontakt tylko telefoniczny
796881065

Wyposażenie
ABS, Auto-alarm, Centralny zamek, Chromowane elementy karoserii, Elektrycznie opuszczane szyby, Fotel
kierowcy regulowany, Fotele podgrzewane, Głośniki (4), Immobiliser, Kanapa tylna dzielona, Kanapa tylna
składana, Klimatyzacja, Lakier metalik, Lakier perłowy, Lusterka podgrzewane, Lusterka ustawiane
elektrycznie, Obrotomierz, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki
powietrzne boczne, Radio, Radio z odtw. CD, Radio z odtw. MP3, Relingi dachowe, Szyberdach,
Wspomaganie kierownicy

Opis samochodu
PILNE ! SPRZEDAM PRYWATNIE MOJE AUTO.DARMOWA DOSTAWA Z NIEMIEC (Hamburg ) DO
POLSKI.Tel. Polska 0048..796 - 881 - 065 Tel. Niemcy 0049 . 1578 - 529 - 5230 https://plus.google.
com/u/0/photos/+adam Ford-Hamburg/albums/ 6210293964401758449 UWAGA ! Tu link do 135 fotografii
auta kliknij na niego lub zaznacz prawym przyciskiem myszki Ford Mondeo MK 2 1.8 benzyna, motor.118
km. (SUPER Kompresja idealny silnik) całoroczne MS opony na 195/60 R 15..2000 rok. DARMOWA
DOSTAWA AUTA Z NIEMIEC DO POLSKI-oszczędzicie Państwo na tym 2000 złotych..Nie ponosząc
kosztów wyjazdu, transportu, numerów, ubezpieczeń, benzyny, poszukiwań .AUTO jest rzeczywiście w
super rewelacyjnym stanie technicznym i wizualnym po generalnym przeglądzie technicznym .Mondeo
użytkowane było tylko przez jednego właściciela, który wyjątkowo zadbał o swoje auto. Witam wszystkich
kupujących, którzy trafili na moje ogłoszenie. Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje, bądź pytania lub
wątpliwości, chętnie udzielę wszelkich informacji, proszę tylko zadzwonić, na pewno się dogadamy. Auto
nie wymaga najmniejszego wkładu finansowego i jest w 100% bez wypadkowe, lakier bez uszkodzeń,
porysowań, rdzy, wgnieceń.itp Motor 1800 cm benzyna 116 koni, jest to nie zawodna bezawaryjna
jednostka napędowa, auto ma wspaniałe przyspieszenie.Auto posiada. ABS, Alarm, Centralny zamek, ESP
(stabilizacja toru jazdy), Immobilizer, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera,
Poduszki boczne przednie, Światła przeciwmgłowe, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane
fotele, Elektrycznie ustawiane lusterka, Klimatyzacja manualna, Podgrzewana przednia szyba,
Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka ciemna,
Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, CD, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP 3, Radio
niefabryczne, CD, Gniazdo SD, Gniazdo USB, MP 3, Elektryczny szyber dach, itd..Bezwypadkowy, Forda
Mondeo Mk 2 jest w perfekcyjnym stanie technicznym i wizualnym, gdyż ten samochód nie ma żadnych
wad, usterek, ani żadnej rzeczy która była by nie sprawna . Polecam ten piękny samochód dla osób, które
wymagają od swego auta wysokiego komfortu podróżowania, a jednocześnie potrzebują auta
funkcjonalnego i niezawodnego. Idealny piękny połysk lakieru nadaje temu autu niesamowity charakter i
wygląd. Wnętrze auta jak nowe, bez żadnych śladó...
(pełny opis pod adresem: http://www.motonet.pl/?25425)
Adres tego ogłoszenia: http://www.motonet.pl/?25425

