FORD Transit

FORD Transit
Nr oferty: 94728

93 357 PLN
22 510 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelTransit
Rodzaj samochoduciężarowy
Rodzaj nadwoziafurgon
Ilość drzwi4 drzwi (drzwi boczne)
Typ silnikadiesel
Moc130 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2019
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Przebieg11 000 km
Kolorczerwony
Pojemność1995 cm

3

Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
Dodatkowe informacje:
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, 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!
SAMOCHÓD: FORD TRANSIT
SILNIK: 2.0 EcoBlue 130 KM
WERSJA WYPOSAŻENIA: AMBIENTE
ROK PRODUKCJI: 2019
LAKIER: Lakier metalizowany KAPOOR RED
DOSTĘPNOŚĆ: OD RĘKI
Posiadamy również inne kolory oraz wersje silnikowe tego modelu z
dostępnością od ręki.
Zapraszamy do kontaktu.
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OPCJE DODATKOWO PŁATNE GWARANTOWANE W CENE OGŁOSZENIA:
Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
Oświetlenie przedziału ładunkowego - LED
Przegroda - blaszana; bez okna
Uchwyt do telefonu MyFord Dock.
Zestaw ochronny przedziału ładunkowego - winylowa wykładzina podłogi
przedziału ładunkowego, wyłożenie boków na całej wysokości sklejką,
zaczepy do mocowania ładunku

Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane
Pakiet poprawiający widoczność 1:
- elektrycznie podgrzewana przednia szyba
- czujnik poziomu płynu spryskiwacza
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
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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