Ford Mondeo Mk5 (2014-)
Ford Mondeo Mk5 115 KM Titanium, LED, Navi, Asystent,
Gwarancja!!
50 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
115 KM

Przebieg
168 300 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1asm9

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent pasa ruchu

hamowania

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Robotnicza 59-61
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 11 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
JESTEŚMY NA RYNKU OD 2001 ROKU. Pierwszy i największy w Polsce dealer
samochodów poleasingowych i powindykacyjnych. Oferta dla firm i osób
prywatnych. Sprawdzony sprzęt z wyceną rzeczoznawcy. W 2019 roku 0% prowizji o szczegóły promocji pytaj naszych sprzedawców. Sprzedajemy samochody
poleasingowe nawet za 70% ceny rynkowej.

Oferujemy do sprzedaży: Ford Mondeo Mk5 115 KM Titanium, LED, Navi, Asystent,
Gwarancja!!

ROK GWARANCJI GRATIS!!!

Cena cena: 50900 Brutto + 3000 zł opłat

Numer oferty na placu 39

Jest to jedna z najdroższych i najbogatszych wersji wyposażenia Titanium :

pakiet chrom
deska Converse
kolorowa i dotykowa nawigacja satelitarna z mapami Polski
2-strefowy Climatronic
system rozpoznawania znaków drogowych
system ostrzegania o kolizji
asystent pasa ruchu
system bez kluczykowy Keyless Go
wejście AUX, USB
lampy full LED
światła LED do jazdy dziennej
tylne lampy w technologii LED
zestaw głośnomówiący
system antypoślizgowy
system kontroli trakcji

asystent parkowania zaparkuje za Ciebie
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
przyciemnione szyby
6-biegowa manualna skrzynia biegów
komputer pokładowy
aktywne wspomaganie kierownicy
4 x el.szyby
tempomat z ogranicznikiem prędkości
el.regulowane i podgrzewane lusterka
el.otwierana klapa bagażnika
sensor zmierzchu
sensor deszczu
11 x Air Bag
podgrzewana przednia i tylna szyba
halogeny
wielofunkcyjna kierownica
felgi aluminiowe
auto-alarm
immobiliser
i inne dodatki.

Informacje dodatkowe:

pierwszy właściciel,
bezwypadkowy,
garażowany,
serwisowany w ASO,
gwarancja,
właściciel niepalący,
książka serwisowa.

Przyjmujemy zapytania przez Internet. Zadzwoń lub napisz:

Infolinia: 733 24 0000

mobile: 505 035 375
mobile: 506 498 552
mobile: 505 035 091
mobile: 506 498 669
mobile: 505 035 130
email: kontakt @ supercar24 .pl

Pamiętaj: Z uwagi na dużą ilość klientów przed przyjazdem zadzwoń i umów się na
spotkanie.
Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16
Cały asortyment we Wrocławiu.

ul. Wrocławska 10A
55-095 Długołęka, k. Wrocławia

UWAGA!
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.

wykonane przez AKoL.pl
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