Ford mondeo (2003 r.)
8 000 zł
Podstawowe dane

Kontakt

Rok produkcji: 2003, Poj. silnika: 1998 cm3,
Rodzaj nadwozia: Kombi, Przebieg: 145905 km,
Stan: Bardzo dobry, Paliwo: Benzyna, Moc:
131KM (96 kW), Kolor: błękitny

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

Wyposażenie
ABS, Auto-alarm, Centralny zamek, Chromowane elementy karoserii, Elektrycznie opuszczane szyby, Felgi
aluminiowe, Fotel kierowcy regulowany, Fotele podgrzewane, Głośniki (6), Hak holowniczy, Immobiliser,
Kanapa tylna składana, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Lakier metalik, Lakier perłowy, Lusterka
podgrzewane, Lusterka ustawiane elektrycznie, Obrotomierz, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka
powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, Radio z odtw. CD, Reflektory ksenonowe, Relingi
dachowe, Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa, Wspomaganie kierownicy

Opis samochodu
Mondeo mk3 TDCI VIVA2003/9r.131 koni.LIFT.Xenon.Clim atronic.Alu/16 Darmowa dostawa z Niemiec do
Polski.Idealny stan sprzedaje prywatnie ( jestem właścicielem tego auta ) Tel. Polska 0048.... 796 - 881 065 Tel. Niemcy 0049 ...... 1578 - 529 - 5230 Ford Mondeo MK3 VIVA.TDCI diesel 1998 cm, motor.131 km.
6 biegów.2003/9 rok.XENON LIFT.KLIMATRONIK(SUP ER Kompresja ) ALUFELGI/16, przebieg 145903
km.kombi.srebny metalik o odcieniu błękitnym.całoroczne MS opony na 205/50 /R 16 DARMOWA
DOSTAWA AUTA Z NIEMIEC DO POLSKI (auto dostarczę osobiście )-oszczędzicie Państwo na tym 2000
złotych....Nie ponosząc kosztów transportu, numerów, ubezpieczeń, benzyny, wyjazdu, 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 - mondeo to moja wielka pasja. Perfekcyjny STAN techniczny, idealny silnik.PROSTO Z NIEMIEC.
Witam wszystkich kupujących, którzy trafili na moją aukcję. 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 Auto nie zna jeszcze polskich dróg i ma wspaniałą prezentację na żywo, co
można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Wyposażenie ładne aluminiowe felgi opony MS na 205/50/R
16 KLIMATYZACJA-automat yczna Climatronic-nowe doładowanie działa super filtr przeciwpyłkowy
reflektory xenon komputer pokładowy immobilizer Radio CD ze sterowanie w kierownicy, 6 biegów-skrzynia
manualna Siedzenia ciemne, dzielona tylnia kanapa relingi dachowe roleta bagażnika 8 (poduszki )
podgrzewana przednia szyba i lusterka podgrzewane siedzenia przednie hak regulacja elektryczna fotela
kierowcy skórzana kierownica wspomaganie kierownicy sterowanie szyb elektrycznie x 4 podgrzewane
lusterka lusterka sterowane elektrycznie a.b.s e.s.p a.s.r IPS. halogeny pakiet chrom centralny zamek na
pilota, otwieranie bagażnika pilotem poduszki powietrzne x 8 auto alarm, podwójne ryglowanie
wspomaganie kierownicy regulowany elektrycznie fotel kierowcy regulacja odcinka lędzwiowych
podgrzewane lusterka podgrzewana zadnia szyba pogrzewana przednia szyba dodatkowe światło STOP
fabryczny autoalarm immobilizer regulowana kierownica podłokietniki hamulce tarczowe wentylowane,
nowe kl...
(pełny opis pod adresem: http://www.motonet.pl/?25430)
Adres tego ogłoszenia: http://www.motonet.pl/?25430

