Pierwszy Właściciel.192tyś km.Pół Skóra.Prosta
Benzyna pod gaz.
Marka

Ford

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2010

Kolor

Czarny

Finansowanie
Moc
Napęd

19 900 PLN
Przebieg

192031

VAT marża

Tak

115

Skrzynia

Tak

Liczba miejsc

Benzyna

Pojemność skokowa

2010-04-22

Bezwypadkowy

Focus

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

Model

5

1596
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

K MB803

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja manualna

Tapicerka częściowo skórzan...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

Opony zimowe

Zawieszenie sportowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuje praktyczne kombi Forda Focusa z 2010 roku sprowadzony z Niemiec.
Auto posiadało od początku do teraz jednego właściciela i użytkownika.
Posiada normalny przebieg 192 tyś km i pełną dokumentację potwierdzającą przebieg.
Napędzany najlepszym silnikiem 1.6 o mocy 115 koni który bardzo dobrze nadaje się do montażu instalacja gazowej.
Ford w kolorze czarny metalik prezentuje się bardzo dobrze i do kompletu porusza się na oryginalnej feldze w rozmiarze 15 cali z ładną oponą zimową.
Przechodząc do wnętrza mamy pół skórzane fotele, sprawną klimatyzację i radio CD z obsługą pod kierownicą. Wnętrze bardzo ładnie utrzymane, fotele niepoprzecierane,
kierownica skórzana bez oznak zużycia, przyciski również tylko na radiu jeden nosi oznaki paznokci.
Miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu jest wystarczająca nawet dla wysokich osób, a do kompletu mamy przestronny bagażnik z ułatwionym dostępem poprzez uchylną,
tylną klapę.
Strona mechaniczna to prosty silnik 1.6 doskonale dostosowany do wielkości auta.
Auto pali na dotyk, chodzi równo dobrze przyśpiesza i nie można mieć do niego zastrzeżeń.
Pozostałe podzespoły również bez uwag, zawieszenie jest sztywne sprzęgło i inne podzespoły pracują jak należy.
Zainteresowane osoby zapraszam do oglądania i na jazdę próbną bo warto.
W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Istnieje możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu, jak również zakup na raty.
Samochód do obejrzenia w Sosnowcu na ulicy Orląt Lwowskich 115
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 9:30 do 17:30
Sobota: 10:00 do 14:00
Zapraszamy!

