Używane Ford Mondeo - 67 999 PLN, 190 000 km,
2016
Marka

67 999 PLN
Ford

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2016

Kolor

Czarny

Moc
Napęd

180
Na przednie koła

Zarejestrowany w

Polska

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Model

Mondeo

Typ paliwa

Diesel

Przebieg

190000

Pojemność skokowa
Skrzynia

1997

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Numer rejestracyjny pojazdu

RNIPF47

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

509074323 / 511670729
autogalux@o2.pl
AUTO GALUX

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ogrzewana

Zmiana biegów w kierownicy

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless Go

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Elektroniczna regul. charakter...

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

2.0 TDCI skrzynia PS, koncowka 2016r na ten moment 190.000 nalotu.
Samochód Totalnie Bezwypadkowy!!!! Zapraszam kazdego z miernikiem lakieru!!!
Dla zainteresowanych prezentacja video z miernikiem lakieru!!!! Pomiar wskazuje na kazdym elemecie 170-220 SI - Jest to w 100 procentach oryginalny lakier.
W opcji( o ile o czyms nie zapomne bo jest to bardzo mocno wyposazona opcja )
*Skorzana tapicerka
*Grzane/wentylowane fotele
*El. Foteli przednich + pamiec, lusterek,
*Podgrzewane przednie fotele i tylna kanapa
*Podgrzewana kierownica
*Hill assist
*Kontrola pasa
*El. Zegary
*Podswietlenie ambient, zmienne kolory
*Sensory dookola samochodu
*Automatyczna skrzynia (pracuje perfekcyjnie, swierzo po wymianie oleju dynamicznej)
*El. Szyby, grzanie przedniej.
*El. Klapa bagaznika.
*Lampy Led Full Dynamic.
*Park assist ( sam parkuje, nie tylko szuka miejsca )
*El. Skladany/rozkladany hak.
*Czytanie znaków drogowych.
*Driver Alert
*Webasto - odpalane z kluczyka

*Felgi 20" marki Alufelgen Ocean - 6 tysi kpl.
+ Opony 245/30/20 Michelin 3500zl
*Sprezyny obnizajace eibach 1100zl
*Autko jest po korekcie lakieru 2 etapowej i jest zabezpieczone twardym woskiem.
*Przyciemnienie wszystkich szyb + przyciemnienie lamp tylnych i stopu + odblaski najjasniensza folia
W ciagu ostatnich 20tys.km bo zrobione bardzo duzo kosztownych napraw i wymian. Wszystko odbylo sie w Aso, wszystkie faktury do wgladu, m.in.
*Wymiana alternatora + akumulatora - 1300zl.
*Wymiana kpl. Rozrzadu contitech wraz z paskien wielorowkowym 1350zl.
*Uszczelnienie pompy CR - 2300zl
*Wymiana dynamiczna oleju w skrzyni - 2400zl ( Nie Aso)
*Wszystkie zabiegi udokumentowane, do wgladu. Autko bardzo przykuwa uwage, robione pod siebie *i to w ostatnim czasie.
Nie ma opcji zeby ktos sie za nim nie obejzal, a niby to tylko Mondeo

