FORD FIESTA HATCHBACK
15 700 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
car4house
Anna Chojnacka
95-100 Dąbrówka Wielka, Chabrowa 15, tel. 731-140-140, 606-343-569

DANE POJAZDU
Marka : Ford
Wersja :
Nadwozie : hatchback
Poj. silnika :1.2
Przebieg :196 000 km
Liczba drzwi : 3
Liczba właścicieli : 1
Kolor : czarny

Model : Fiesta
Rok produkcji :2009
Paliwo : benzyna
Moc silnika :85 KM
Skrzynia biegów :manualna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia : Niemcy

WYPOSAŻENIE
ABS, poduszek: 5 szt., poduszka pow. chroniąca kolana, poduszka pow. kierowcy, poduszka pow.
pasażera, poduszki pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, dzielona tylna
kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja:
ręczna, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja
wysokości fotela, regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, centralny zamek,
immobiliser, komputer pokładowy, wyjście aux

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, gwarancja, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, poduszek: 5 szt., poduszka pow. chroniąca kolana, poduszka pow. kierowcy, poduszka pow.
pasażera, poduszki pow. boczne - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, dzielona tylna
kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja:
ręczna, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne z CD i MP3, regulacja
wysokości fotela, regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, centralny zamek,
immobiliser, komputer pokładowy, wyjście aux

INFOTMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy, gwarancja, stan bardzo dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Auto na 3 m-cznej gwarancji VIP Gwarant !!!
Możliwość przedłużenia gwarancji do 15 m-cy !!!
Prezentowany samochód jest naszą własnością, został sprowadzony bezpośrednio przez naszą firmę oraz
dokładnie sprawdzony pod kątem wyeliminowania jakichkolwiek usterek mechanicznych czy
elektrycznych. Wszystkie urządzenia pracują bez zastrzeżeń. Nie wymaga wkładu finansowego.
☺ Dla naszych klientów ☺
Roczny Serwis Klimatyzacji ☺☺☺ GRATIS !!! ☺☺☺
Sezonowa usługa Wymiany Opon ☺☺☺ GRATIS !!! ☺☺☺
Perfekcyjnie utrzymany
Wnętrze jak nowe
ABS
Klimatyzacja
Immobiliser
Komputer pokładowy
Centralny zamek sterowany z pilota
Elektryczne szyby przód
ISOFIX
Wspomaganie kierownicy
Dwa kluczyki
Aluminiowe felgi
Trójkąt
Gaśnica
Apteczka
I wiele, wiele innych dodatków
WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE SĄ W PEŁNI PRAWDZIWE
Wystawiamy fakturę sprzedaży co zwalnia nabywcę z podatku PCC3 (2%) w Urzędzie Skarbowym !!!
Współpracujemy z instytucjami finansującymi zakup samochodów na preferencyjnych warunkach i
procedurach uproszczonych. Pomagamy w załatwieniu kredytów. Informacja kredytowa pod nr telefonu:
505100506
Możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej
Koszt rejestracji tylko 140 zł. Klient odjeżdża ubezpieczonym autem na kołach !!!
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

