FORD Mondeo 2.0 EcoBlue 150 KM M6 *OD RĘKI*

FORD Mondeo
Nr oferty: 99178

76 900 PLN
22 510 00 01

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelMondeo
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwozialiftback
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Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2017
Przebieg72 685 km
Kolorszary
Pojemność1995 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanUżywany

Opis
DF Grupa PGD
AUTORYZOWANY i NAJWIĘKSZY DEALER MARKI FORD W POLSCE
ZAPRASZA!

ODDZIAŁ:
FORD OMC MOTORS WARSZAWA
UL. KRASNOBRODZKA 5
03-214 Warszawa
Wybrane opcje montowane fabrycznie poza standardem wersji Trend:
* Fotele - z tapicerką ciemną materiałową z białymi kropkami Cypress Ebony
* Lakier metalizowany Magnetic Grey
* Pakiet Gold X:
- 16" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 10-ramienny
- radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 (kolorowy wyświetlacz dotykowy
8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania
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głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników,
gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy );
- podgrzewana przednia szyba (Quickclear)
- podgrzewane dysze spryskiwaczy;
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu;
- reflektory automatyczne (włączające się automatycznie w zależności od
poziomu natężenia światła; zawierają: Auto High Beam (system
automatycznego sterowania światłami drogowymi),
- automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu,
- automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Istnieje możliwość doposażenia auta w każdy z podanych akcesorii ze strony
Ford:
https://www.akcesoria-ford.pl/
Każde auto możemy zabezpieczyć w nastepujące sposoby :
-Powłoka Ceramiczna
-Bezbarwna Folia poliuretanowa (PPF)
-Konserwacja podwozia antykorozyjnym preparatem.
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). Nasz zespół doradców odpowie na Państwa pytania, zapraszamy do
kontaktu.
*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty
w myśl art. 66,§1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualne.
Zdjęcia mogą być poglądowe
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