Adres URL strony http://www.emoto.com.pl/144048

Ford Mondeo Mk3 01r, 8 airbag, OC do 05, 2017
ID ogłoszenia: 144048 / 130825

URL: http://www.emoto.com.pl/144048
Cena: 8 500 PLN do negocjacji
Rok produkcji: 2001
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: pomorskie, Wejherowo
Informacje dodatkowe: pierwszy właściciel, właściciel niepalący, sprowadzany, bezwypadkowy, garażowany,
immobiliser, centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, radio, poduszka powietrzna, ABS,
wspomaganie kierownicy, opony zimowe, benzyna

Data produkcji: 2001 Rodzaj paliwa: Benzyna Pojemność: 2000 cm3 Moc: 146 KM Nadwozie: Hatchback
Liczba drzwi: 4/5 Przebieg: 181 000 km Rodzaj skrzyni: Manualna Liczba miejsc: 5 Kolor: Niebieski Metalik
(metallic) Pojazd zarejestrowany: Tak
Pochodzenie: Sprowadzony Przegląd do: 2017-01-05
Opis pojazdu
BezwypadkowyGarażo wany Na gwarancjiPierwszy właścicielStan bardzo dobry Opcje wyposażenia ABS
Centralny zamekDzielone siedzeniaElektryczne lusterkaElektryczne szybyImmobiliserKierownica
wielofunkcyjnaKlimatyzacjaPodusz ki powietrzne x 8Radio z CDŚwiatła przeciwmgłoweWspomaganie
kierownicy Opis dodatkowy Jeśli Państwo mieszkają w powiatach : wejherowskim, puckim, gdyńskim,
kartuskim, to możemy także auto zarejestrować w Państwa imieniu, bez dodoatkowej opłaty / brak opłaty nie
dotyczy powiatu kościerskiego i Gdańska /!Zapraszamy :-)
faktura Vat-Marża, Istnieje także możliwość zakupu auta w systemie ratalnym .
Za mało zdjęć?
Zapraszamy zatem na naszą stronę internetową AutazEuropejskichSalonow.pl, gdzie każde oferowane przez
nas auto w ok. 60 odsłonach w przyzwoitej rozdzielczości.
Na naszej stronie wszystkie auta mają po kilkadziesiąt zdjęć, wszystkie w tych samych ujęciach.
Ponadto dla każdego zainteresowanego klienta, możemy nadesłać nr VIN drogą mailową, oraz oryginalne
zdjęcia z Niemiec.
Nasze inwestycje w to auto:
- nowy pasek klinowy wielorowkowy
Auto zostało właśnie zarejestrowane i ubezpieczone w Polsce.
Gwarancja na auto SCG to:
Tylko sprawdzone samochody z gwarantowaną jakością techniczną,
Cztery warianty ochrony gwarancyjnej,
Szeroki zakres napraw,
Sieć warsztatów w całej Polsce,
Dostępne tylko w najlepszych Auto Komisach na terenie całej Polski.
Teraz do każdego auta miły prezent:
- podkładka chromowana pod tablice rejestracyjną
- efektowny kubek z logo AutazEuropejskichSalonow.pl
GRATIS!
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* 90% aut z naszej oferty pochodzi z EUROPEJSKICH salonów, gdzie zostały oddane w tzw. rozliczeniu
* Wszystkie auta z naszej oferty są w 100% BEZWYPADKOWE - miernik lakieru posiadamy na miejscu.
* Każde przez nas oferowane auto przechodzi szczegółowy PRZEGLĄD w renomowanym warsztacie .
* Zajmujemy się także sprowadzaniem aut NA ZAMÓWIENIA indywidualne z europejskich SALONÓW.
Na zakupione u nas auto - wystawiamy ZAWSZE fakturę, dzięki czemu Kupujący zwolniony jest z wizyty w
Urzędzie Skarbowym.
OCZYWIŚCIE:
MY załatwiamy wszelkie formalności,
MY możemy w Państwa imieniu auto zarejestrować,
MY zapraszamy na jazdę próbną,
MY dokonamy zamiany Państwa auta na nasze i wszelkie z tym formalności dokonamy,
MY wystaimy polisę OC Liberty Direct na przejazd auta do Państwa miejsca zamieszkania, lub na kolejny
rok.
Zapraszamy także do skorzystania z niezwykle atrakcyjnej formy kredytowania przez GETIN BANK wystarczy wysłać sms pod nr 66 873 . Pokaż numer z hasłem KREDYT i podać nazwę auta - a przedstawiciel
banku skontaktuje się i zaproponuje dogodny kredyt ./6/
Za niewielką dopłatą możemy także:
- sprawdzić rozrząd, płyny eksploatacyjne, hamulce itp.
- przyciemnić szyby
- zabezpieczyć auto w systemy antykradzieżowe od najprostszych za 199, - do bardziej zaawansowanych
/posiadamy koncesję MSWiA oraz licencję KW Policji/
- zainstalowac CB radio
- dokonać przeglądu klimatyzacji
- podnieść moc auta /dot. wyłącznie silników diesla po 1998/
- dokonać przeglądu LPG, jesli auto takowy posiada
- zainstalować instalację LPG na dogodnych warunkach
- wyposażyć auto w antyradar
- wymienić nagłośnienie na Hertz-a
- zamontować zestaw głośnomówiący i inne
Zapraszamy i polecamy się!
Informacje dodatkowe:
tapicerka z tkaniny, kolor tapicerki: czarny, napęd: przód,
Dodatkowe wyposażenie:
możliwa zamiana, podgrz. lusterka boczne, podgrz. tylna szyba, regulacja wysokości fotela, regulowana
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kierownica, właściciel niepalący.
Dane kontaktowe: Osoba kontaktowa: Tomek województwo: pomorskie Wejherowo Śmiechowo, Orzeszkowej/50m od
skrzyżowania przy Skoda Plichta telefon: 668738768 http://autazeuropejskichsalonow.pl darek@tuning1.com
Aktywacja: 14/01/16 18:34, edycja: 13/10/16 09:55, ważność: dożywotnio, odsłony: 686
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