FORD GALAXY 2.0tdci 140km, bezwypadkowy,
serwisowany, navi, alufelgi

41 800 PLN

Marka

Ford

Typ nadwozia

Minivan

Importowany

Tak

Przebieg

198000

Galaxy

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2011

Kolor

Czarny

VAT marża

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

140

Skrzynia

Moc
Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Niemcy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

...
...
...

Model

Tak
1997

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Emisja co2

196

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

7

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna pasażera

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Polecamy FORD GALAXY 2.0 diesel 140KM , połączonego z automatyczną skrzynią biegów.
Samochód został sprowadzony z Niemiec, 100% bezwypadkowy, na bieżąco serwisowany, nie wymaga wkładu finansowego, silnik oraz skrzynia w doskonałej kondycji.
Zapewniam że osoba szukająca takiego modelu nie będzie zawiedziona stanem samochodu.
Samochód wyposażony m.in w :
-światła ksenon
-podgrzewane fotele
-klimatyzację dwustrefową
-nawigację
-czujniki parkowania
-tempomat
-7 miejsc itd.
Przebieg samochodu to zaledwie 198 tyś km- potwierdzony książką serwisową.
Umożliwiamy sprawdzenie stanu technicznego samochodu na stacji diagnostycznej na NASZ KOSZT.
Na zakupiony samochód wystawiamy fakturę VAT marża .
*GWARANCJA PRZEBIEGU POJAZDU, ODPOWIEDNI WPIS ZAMIESZCZAMY NA FAKTURZE ZAKUPU*
*RATY NA SAMOCHÓD ZAŁATWIAMY NA MIEJSCU NAWET W CIĄGU 15 MINUT, CZYLI W TYLE ILE ZAJMUJE WYPICIE DOBREJ KAWY U NAS W BIURZE*
*MOŻLIWA KALKULACJA RAT ORAZ OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH PRZED PRZYJAZDEM*
Możliwość zakupu samochodu z nawet 36-miesięczną gwarancją DEFEND.
Możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu .
Sprowadzamy samochody pod indywidualne zamówienie
Formalności rejestracyjne załatwiamy my .

Korzystne warunki kredytowe
Umożliwiamy sprawdzenie samochodu na stacji kontroli pojazdów .
Więcej informacji chętnie udzielimy telefonicznie . 603 - wyświetl numer - lub 606 - wyświetl numer ,,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." Ogłoszenie nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)
Zdjęcia oraz treść ogłoszenia są własnością sprzedającego. Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody właściciela
grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1)

