2,0Benz 4x4 Titanium Tylko 34.000km

81 000 PLN

Marka

Ford

Typ nadwozia

Sedan

Importowany

Tak

Przebieg

34000

Model

Fusion

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2019

Kolor

Srebrny

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

Moc

240

Skrzynia

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

2019-05-31

Liczba drzwi

4

1999

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Niemcy

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak

606-110-500
auta-55@wp.pl
Auta Gomulin

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ładowanie bezprzewodowe urzą...

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Zmiana biegów w kierownicy

Cyfrowy kluczyk

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Aktywny tempomat

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Asystent świateł drogowych

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne w technol...

Lampy tylne w technologii LED

-Auto sprowadzone z Niemiec
-Opłacone, koszt rejestracji 256zł
-Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
-Samochód sprawny i bardzo zadbany
-Posiada 34.000km przebiegu
-Auto jest uczciwie 2019roku z maja.
-Zostało sprowadzone do Niemiec w 2019roku praktycznie nowe uszkodzone
-Naprawione w serwisie w Niemczech i przystosowane do europejskich standardów tak aby przechodziło niemieckie badanie techniczne.
-Lakierowana maska, błotnik lewy i zderzak.
-Samochód posiada niemieckie dokumenty i był użytkowany w Niemczech przez amerykańskiego żołnierza.
-Posiada polskie menu, licznik w km, nawigację z mapą Europy, światło przeciwmgielne, pomarańczowe kierunkowskazy dokładnie tak jak by było kupione w europejskim
salonie.
-W aucie wymieniony olej, filtry, świece i nowe opony Goodyear 19".
-Istnieje możliwość sprawdzenia auta na stacji serwisowej lub diagnostycznej
---tel. 606 - 110 - 500---

