Piękna Oliwka.1.2 82konie.Alu15.Opony
Wielosezonowe. Ładna Fiesta!

17 900 PLN

Marka

Ford

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2008

Kolor

Zielony

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

82
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2008-10-24

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Model

Fiesta

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

182323

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1242
Manualna

Kraj pochodzenia

Niemcy

Numer rejestracyjny pojazdu

GMGS1806

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
3

...
...
...

Radio

Gniazdo USB

Klimatyzacja manualna

Tapicerka materiałowa

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 15

Opony wielosezonowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

Dziś do sprzedaży oferuję poszukiwanego mieszczucha Forda Fiestę z końca 2008 roku.
Samochód świeżo sprowadzony z Niemiec z przebiegiem 182 tyś km i w bardzo dobrym stanie technicznym.
Prezentowany egzemplarz w rzadko spotykanym oliwkowym kolorze, wyróżnia się na tle innych aut i może się podobać. Fiesta porusza się na oryginalnej feldze
aluminiowej w rozmiarze 16 cali z bardzo ładnymi oponami wielosezonowymi.
Przechodząc do wnętrza mamy doskonale utrzymany egzemplarz, fotele kierownica i inne elementy wyposażenia bez oznak zużycia. Wsiadając do auta poczujemy się jak
u siebie wszystkie przyciski w zasięgu ramion auto jest kompaktowe na zewnątrz ale zaskakująco przestronne we wnętrzu.
Przechodząc do strony mechanicznej mamy tutaj prosty silnik 1.2 o mocy 82 koni.
Jednostka prosta i nie nastręczająca problemów a przy tym oszczędna.
Silnik pracuje bez zastrzeżeń, podobnie jak i inne podzespoły auto nie wymaga inwestycji.
Przed zakupem można samochód sprawdzić na stacji diagnostycznej celem potwierdzenia stanu technicznego. Zainteresowane osoby zapraszam do oglądani i na jazdę
próbną bo warto.
Podsumowując auto warte zakupu 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!

