Ford Mustang VI (2014-)
GT V8 / 5,0 / 450KM / AUTOMAT / Jak Nowy / LED / Temp /
ALU / Gwara
175 900 PLN brutto
Wersja
VI (2014-)

Rok produkcji
2019

Nadwozie
coupe

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
5.0

Moc silnika
450 KM

Przebieg
36 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
2

Napęd
tyl

Kolor
srebrny

VIN
111111111111111
11

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1f5pj

DANE KONTAKTOWE

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

ABS

EDS

automatyczne światła

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

elektrycznie ustawiany fotel pasażera

fotele przednie wentylowane

fotele sportowe

kierownica sportowa

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

system start-stop

system sterowania głosem

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

Android Auto

Apple CarPlay

Interfejs Google Car Play

TV

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dostęp do internetu

ekran dotykowy

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

lampy tylne w technologii LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie drogi do domu

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane tylne szyby

siedzenie z pamięcią ustawienia

system nagłośnienia

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zintegrowany hotspot WiFi

felgi: aluminiowe 20

INFORMACJE DODATKOWE
garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Ford Mustang GT V8 / 5,0 /
450KM / AUTOMAT / Jak Nowy / LED / XENON / ALU / Gwara / Tempomat /
ALU / FV / ASO / Gwarancja!

JAK NOWY / ZADBANY / UBEZPIECZONY i ZAREJESTROWANY W PL /
SERWISOWANY / FAKTURA!

BOGATE WYPOSAŻENIE:

FACE LIFTINGU / 10-BIEGOWA SKRZYNIA AUTOMATYCZNA / WOLNOSSĄCE
V8 / AKCESORYJNE KOŃCÓWKI WYDECHU / KOLOROWA KAMERA COFANIA /
POLSKIE MENU / PRZYCIEMNIANE SZYBY BOCZNE TYLNE I TYLNA /
DOCIĄGANIE SZYB / CZARNA PODSUFITKA / ŁOPATKI ZMIANY BIEGOÓW F1 /
ZDALNE ODPALANIE / ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY / BLUETOOTH / ŚWIATŁA
FULL LED / ŚWIATŁA XENON / ANDROID AUTO / APPLE CAR PLAY / PIEKNE
ALUFELGI 20' / OPONY PIRELLI P-ZERO!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

Pisemna GWARANCJA nawet na 36 miesięcy!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ:
prowadzimy własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny
pojazdów naszych Klientów, o aktualność dokumentów, badań
technicznych, ubezpieczeń oraz bieżących serwisów (wymiany opon,
filtrów i olejów itp.).

ROK GWARANCJI GRATIS!

Numer na placu: 87

BOGATE WYPOSAŻENIE:

- full ledowe reflektory
- 10 biegowa automatyczna skrzynia biegów
- 20" felgi aluminiowe
- układ wydechowy BORLA - ziemia drży
- zestaw multimedialny SYNC 3
- bluetooth, AUX, USB
- Apple CarPlay, Android Auto
- el. regulowane fotele
- podgrzewane i wentylowane fotele
- 2 x Climatronic
- światła do jazdy dziennej w technologii LED
- tylne lampy w technologii LED
- el. szyby
- el. regulowane i podgrzewane lusterka
- system antypoślizgowy
- komputer pokładowy
- system kontroli trakcji
- sensor zmierzchu
- sensor deszczu
- czujniki parkowania
- kamera cofania
- ISO-FIX
- 8 x Air Bag
- wielofunkcyjna kierownica
- tempomat
- auto-alarm
- immobiliser

Informacje dodatkowe:

Faktura VAT marża
Aktualne ubezpieczenie OC
Aktualne badania techniczne

Gwarancja pisemna
Właściciel niepalący
Serwisowany

Możliwa sprzedaż na EXPORT w cenie netto!

LEASING lub KREDYT decyzja w 24h!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 669 047 266
mobile: 512 037 327

email: kontakt /at/ supercar24 .pl

SUPERCAR24
ul. Robotnicza 59-61
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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