FORD Nowy Transit 350 L4 185KM !! dostępny od ręki !!

FORD Nowy Transit
Nr oferty: 94646

129 888 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelNowy Transit
Rodzaj samochoduciężarowy
Rodzaj nadwoziafurgon
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Ilość drzwi4 drzwi (drzwi boczne)
Typ silnikadiesel
Moc185 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2020
Przebieg10 km
Kolorsrebrny
Pojemność1995 cm3
Napęd2WD (na tylne koła)
Kraj pochodzenia
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna kierowcy
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Immobilizer
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Ogranicznik prędkości

Nadwozie
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
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Wnętrze
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Klimatyzacja manualna
Komputer pokładowy

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Kamera cofania
System Start/Stop
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo USB

Opis
Numer oferty: M17542
UWAGA:
Dbając o bezpieczeństwo Państwa oraz Naszych Pracowników w obecnej
sytuacji epidemiologicznej informujemy, że cały proces zamówienia
fabrycznie nowego samochodu jesteśmy w stanie przeprowadzić ON-LINE,
minimalizując kontakt bezpośredni do odbioru pojazdu. Zachęcamy do
wyboru tej drogi kontaktu. Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić
wideo prezentację pojazdu za pośrednictwem platform WhatsApp,
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FaceTime, Skype lub Messenger. Nasi pracownicy pełnią również dyżury w
salonie. W przypadku konieczności umówienia się na osobistą prezentację,
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu
spotkania w Naszym Salonie.
GRUPA PGD
AUTORYZOWANY I NAJWIĘKSZY DEALER MARKI FORD W POLSCE
ZAPRASZA!
ODDZIAŁ:
FORD EURO-CAR KRAKÓW
AL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22
30-570 KRAKÓW
SAMOCHÓD: FORD TRANSIT 350 L4H3
SILNIK: 2.0 EcoBlue 185 KM
WERSJA WYPOSAŻENIA: TREND
ROK PRODUKCJI: 2020
LAKIER: Lakier metalizowany Moondust Silver
GWARANCJA: 2 LATA
DOSTĘPNOŚĆ: OD RĘKI
Posiadamy również inne kolory oraz wersje silnikowe tego modelu z
dostępnością od ręki.
Zapraszamy do kontaktu.

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
* Chlapacze – z przodu
* Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
* Lakier metalizowany MOONDUST SILVER
* Manualna regeneracja filtra DPF
* Przegroda - blaszana; bez okna
* Przełożenie przekładni głównej
* Pakiet Marketingowy
- Oświetlenie LED w przedziale ładunkowym
- Zbiornik paliwa dalekiego zasięgu 95l
- tylko dla pojazdów RWD i AWD
* Pakiet Poprawiający Widoczność Premium:
- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
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- wycieraczki z czujnikiem deszczu
- automatycznie włączane światła mijania
- regulowane podświetlenie wskaźników
- system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu (LWD)
- radio cyfrowe DAB z systemem SYNC 2.5, kolorowy wyświetlacz dotykowy
8", zestaw głośnomówiący bluetooth, funkcja
wzywania pomocy, AppLink, Android Auto i Apple CarPlay, gniazdo USB,
sterowanie z kierownicy, 4 głośniki [ICE PACK
21]
- kamera cofania
- zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

Chcąc zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość obsługi, oferujemy
załatwienie wszelkich spraw związanych z zakupem samochodu w jednym
miejscu. Dotyczy to zarówno: ubezpieczenia, finansowania (kredyt lub
leasing), a także sprzedaży Państwa używanego samochodu.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66,§1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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