Ford Focus Mk4 (2018-)
1.0 ECOBOOST 125 KM st line Salon PL FV23% 1 właściciel
ASO Plichta
84 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.0

Moc silnika
125 KM

Przebieg
18 200 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
grafitowy

VIN
WF0NXXGCHNJM85
866

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
FOBY16563Q

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent pasa ruchu

hamowania

DANE KONTAKTOWE

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

85-840 Bydgoszcz,
ul. Nowotoruńska 8

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

tel: +48 661 021 510

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Prezentowany pojazd znajduje się w salonie FORD BYDGOSZCZ, ul. Nowotoruńska 8
1.0 ECOBOOST 125 KM ST-Line CENA KATALOGOWA TEGO EGZEMPLARZA: 110600zł
BRUTTO
Historia Pojazdu :
Salon PL
Pierwszy Właściciel
Faktura VAT-23%
Serwisowany w ASO
!!! !!! !!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI 19-24 !!! !!! !!!
PATRYK BŁASZCZYKOWSKI tel. 885-885-637
PAWEŁ BADURA tel. 607-650-340
FORD BYDGOSZCZ oferuje również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i
ubezpieczenia:
• kredyty już od 4,99%
• leasingi i kredyty bez zaświadczeń
• uproszczone procedury
• decyzja o przyznaniu już od 30 min
• atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych
Oferujemy też możliwość pozostawienia dotychczas użytkowanego auta w
rozliczeniu, nawet jeśli jest ono objęte kredytem. Bezpłatna wycena!
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
Art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. FORD BYDGOSZCZ nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia. ZAPIS TEN ZOSTAŁ ZAWARTY ZE WZGLĘDU NA
MOŻLIWOŚĆ NIEZAMIERZONYCH POMYŁEK
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