Ford Focus Mk3 (2010-)
Rej. PL, Automat, Gwarancja GetHelp
27 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2012

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
162 KM

Przebieg
136 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
193q9

DANE KONTAKTOWE

Piotr Woźniak
01-308 Warszawa,
ul. Połczyńska 42 (wjazd od ulicy Tkaczy)
tel: 501122820
email: autoprofitkomis@gmail.com

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

centralny zamek

elektroniczny wtrysk

immobiliser

komputer pokładowy

wyjście aux

INFORMACJE DODATKOWE
dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Ford focus posiadający żwawy silnik benzynowy, który sprawdza się w mieście jak i
w trasie. Silnik wolnossący praktycznie bezawaryjny. Automatyczna skrzynia biegów
zapewnia duży komfort podróżowania w miejskich korkach. Automat wyposażony
jest w bieg L którego zadaniem jest pomoc w hamowaniu silnikiem i skrzynią przy
zjeździe z góry. Samochód posiada system ARS. Zaawansowany układ
bezpieczeństwa; system odpowiedzialny za analizę parametrów zderzenia, kolizji
lub innego niebezpiecznego zdarzenia drogowego i na podstawie uzyskanych
danych dobranie odpowiednich parametrów działania systemów bezpieczeństwa w
samochodzie (napinaczy pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych) Przegląd
TECHNICZNY do 26.03.2019 r
3 - miesięczna GWARANCJA GetHelp.pl w cenie samochodu !!! *

Wyposażenie:
-Immobilizer -Alarm -Centralny zamek -Elektryczne szyby przednie i tylne
-Elektrycznie sterowane lusterka -Klimatyzacja manualna -Komputer pokładowy
-Wspomaganie kierownicy -Skórzana wielofunkcyjna kierownica -Poduszka
pow.kierowcy -Poduszka pow. pasażera -Poduszki przednie boczne -Kurtyny
powietrzne -ABS -ESP -ARS -Radioodtwarzacz z CD -Automatyczna skrzynia biegów
-Halogeny -Światła do jazdy dziennej
Broker samochodów używanych – odkupujemy samochody każdej marki, nie
zaniżamy cen.
Kupujący zwolniony z 2% opłaty skarbowej PCC !
! ! ! Przyjmiemy w rozliczeniu Twój samochód lub motocykl na dogodnych
warunkach ! ! !
3 - miesięczna GWARANCJA GetHelp.pl w cenie samochodu !!! *
Możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy.
Gwarancja obejmuje:
wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,
przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.,
jednostkę napędową - silnik,
skrzynię biegów,
diagnostykę komputerową,

naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
W przypadku nie negocjowania ceny!!!

Z SZACUNKU DLA PAŃSTWA CZASU PRZED PRZYJAZDEM UPRZEJMIE PROSIMY O
KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI OFERTY.
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 9-19, sob.- ndz. 10-16
Warszawa ul. Połczyńska 42 wjazd od ul. Tkaczy
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. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość
drobnych ludzkich pomyłek.

wykonane przez AKoL.pl
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